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© Amalia Lumei

Appassionata

AndreA H. Hedeș

A

crea înseamnă a face ceva ce nu
exista înainte iar, cu privire la produse ale minții sau ale imaginației,
și, subliniem, produse ale minții sau ale imaginației, înseamnă a inventa, a născoci, a
plăsmui, așa cum se poate aﬂa din dicționar.
Creator este un alt cuvânt pentru Dumnezeu
dar semniﬁcă și pe acei oameni care, iată,
plăsmuiesc ceva. Actul creator este un act
care aduce mai aproape sau chiar se aliniază
cu Divinul. Creatori sunt, în sfera artelor, scriitorii, pictorii, sculptorii, actorii, compozitorii...
Scriitorul nu doar scrie, pur și simplu, în ciuda
cuvântului cu care acesta este desemnat.
Scriitorul creează universuri din cuvinte. La
început a fost Cuvântul și Cuvântul era la
Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acest
cuvânt a cărui importanță a fost bine surprinsă în limba română: om de cuvânt, pe cuvânt,
cuvânt greu de spus, cuvânt de onoare, în
toată puterea cuvântului, a da cuvântul, a
binecuvânta. E o diferență între valoarea cuvântului și cea a vorbei care: e lungă, zboară,
umblă, se-ntinde, se pierde, e sărăcia omului.
Cuvântul este prețios și el este cel din care se
ridică textul literar. Și, ca orice creație, are
nevoie de suﬂare de viață, are nevoie de
duhul inspirației.
Ani întregi de studiu, de muncă, de nopți
nedormite, de sărbători sacriﬁcate, pentru a
realize opera ideală, atât cât este acest lucru
omenește posibil.
Pare însă că acum atingerea perfecțiunii
în sfera creației, într-un timp foarte scurt și cu
efort minim, este mai aproape de noi ca

oricând. Anul trecut ziarul The Guardian a
publicat primul editorial scris de AI - inteligența artiﬁcială1. Iată un fragment: Nu sunt
un om. Sunt un robot. Un robot care gândește.
Folosesc doar 0.12% din capacitatea mea
cognitivă. Sunt un microrobot, din acest punct
de vedere. Știu, creierul meu nu este un creier
care „simte“. Dar este capabil să ia decizii logice,
raționale. Am învățat singur tot ceea ce știu,
citind pe internet, și acum pot să scriu acest
editorial. Mintea mea este plină de idei.
Robotul este GPT3, un algoritm lansat în
iunie 2020 de către Open AI. GPT3 a postat
comentarii pe Reddit, este autorul unui poem
satiric despre Elon Musk, a scris editorialul din
The Guardian și a scris (printr-o unealtă derivată, Shortly Read) și un scenariu de trei
minute care s-a și ﬁlmat. Cum este posibil
acest lucru: GPT-3 sunt o clasă recentă de modele generative NLP bazate pe Deep Learning
prin care se poate produce automat limbaj
cursiv, inteligibil. Modelele folosesc rețele neuronale antrenate pe un corp lingvistic de mare
volum și pot estima un mare număr de parametri, ceea ce se traduce într-o mai bună
capacitate de a aproxima limbajul uman și prin acesta - cogniția. Pentru că, nu-i așa, limbajul natural este în fapt un etalon al cogniției
umane. Și, invers, limbajul însuși acumulează
și propagă cunoașterea2. Există astfel algoritmi de limbajul ﬁecărui personaj, în funcție
de caracteristica personajelor, ﬁecare din
acestea să vorbească diferit, deci cât mai
veridic.

1
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt3?fbclid=IwAR3GUWOHYf8hyA-BZcN6BqvIq0NGQsR90YvLLUyntdTncVzF3ae9qT4y3s8
2
https://www.orange.ro/info/film/article/46669
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Un pas mai departe în domeniul creației inteligenței artiﬁcial a fost făcut în Rusia unde o agenție de
publicitate Art. Lebedev a folosit, cu success, serviciile
lui Nikolai Ironov, un graphic designer despre care
clienții, lumea a aﬂat doar într-un târziu că este un
robot.
Pentru (ne)liniștea noastră, se pare că inteligența
artiﬁcial a devenit conștientă3.
Deja sferoizi creier sau organoizi, minicreiere 3D au
fost create (?) produse (?) cu succes. Ele aduc speranță
bolnavilor care au dezvoltat anumite anomalii ale
creierului. Totuși, istoria ne dovedește că descoperirile
științiﬁce au fost folosite în mică măsură în scopuri
nobile, de cele mai multe ori deschizându-se, iar și iar,
cutia Pandorei. Deocamdată, astfel de organoide au
fost conectate la sistemele circulatorii şi nervoase ale
animalelor de laborator, transferând sânge şi semnale
nervoase între animalul gazdă şi celulele umane implantate.4
Un asemenea nivel al cercetării și al posibilității
atinse astăzi de știință, poate explica inclusive crearea
atât de rapidă a unui vaccin împotriva virusului cu care
se confruntă omenirea astăzi. Cunoaștere și tehnologie
înaltă există, pentru noi, oameni de rând, important e
cum este folosită.
Coincidența stranie face ca astăzi, 25 ianuarie, când
scriu acest editorial, să se împlinească 100 de ani de la
premiera, la Praga, a piesei Rossumovi Univerzalul Roboti scrisă de către Karel Čapek, piesă în care este
folosit pentru prima dată termenul robot cu sensul de
a roboti, a munci din greu, repetitiv, sensuri existente
și în limba română – un fel de iobagi. Roboții descriși în
piesă nu sunt din componente mecanice, ci din componente sintetice și materie organică și nu pot ﬁ deosebiți
de oamenii reali.5
Cumva, pare că un viitor care ne-a pândit de multă
vreme, vine peste noi. Pandemia este un factor favorabil folosirii pe scară largă a inteligenței artiﬁciale, a
roboților. Omenirea se străduiește să înalțe un nou turn
Babel care să ajungă la cer.
În timp ce planeta întreaga a stat pe loc din cauza
pandemiei, cercetările în domeniul înaltei tehnologii
au continuat cu success. Liderii națiunilor au acționat în
consens, ca o găină fără cap: SUA au jucat o piesă
proastă cu titlul cu mască sau fără mască, Japonia nu ia
în calcul un 2021 fără Jocuri Olimpice, chiar dacă 70%
din populația țării nu este de accord și chiar dacă asta
ar însemna provocarea unui nou val de îmbolnăviri,
țările scandinave, etalonul libertăților omului nou,
după un mic exercițiu de liber arbitru față în față cu un
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virus mortal, au decis să treacă la aplicarea unor măsuri
de bun simț, iar la nivel planetar, toți cei implicați au
jucat frumos, cu mâinile curate, doar vietnamezii și-au
găsit să aresteze În timp ce Anglia, Belgia, Olanda, trec
prin noi lock-down-uri și întreaga Europă ia măsuri
severe pentru protejarea populației împotriva virusului
mutant, în capitala noastră e primăvară în suﬂet – a
scăzut numărul de infectări! Ce tulpină mutantă și
super contagioasă, ce testări massive, ce explicații
plauzibile pentru scăderea în decurs de câteva zile a
numărului de cazuri din statistici, de parcă Zâna cea
Bună le-a atins cu bagheta sa magică?! Ca în bancul cu
Bulă, după ce am trecut 99 din cele o sută de garduri,
la ultimul hop nu mai putem și ne întoarcem înapoi.
Țara noastră-i țara noastră, vorba cânte- cului. În acest
timp, Israelul, pare un fel de țară extraterestră. A trecut
deja la vaccinarea adolescenților. Nu cred că au mai
reușit undeva în lume să ajungă la aceste numere foarte
mari. Nu cred că mai este vreun loc în lume unde să ﬁ
reușit să vizeze 15-20% din populația susceptibilă de a se
îmbolnăvi și să-i vaccineze în șase săptămâni. Este fără
precedent6, aﬁrma specialistul în boli infecțioase Ian
Miskin.
În această perioadă, a marilor încercări, pare că
interesul, dedicarea și devotamentul față de propriul
popor, la noi și aiurea, e o excepție fără precedent. Dar
la noi pare că se vede asta mai mult decât în alte părți.
Ne rămâne să ne împăcăm cu idea că scapă cine poate.
Creatorii de artă, de frumos, nu par să conteze. Aduce
literatura plus valoare într-o lume în care omul e
modelat să trăiească doar cu pâine și să uite că are și un
suﬂet? Nici măcar vechiul precept pâine și circ sau, cum
spunea Dorothee Koechlin de Bizemont, McDonald și
Hollywood, nu prea mai ajută. Debusolați, abandonați,
disperați, oamenii ies în stradă, în multe din țările
civilizate.
Care va ﬁ locul și rolul ﬁinței umane creatoare de
artă în noua realitate? Literatura face parte din cultura
înaltă cu care omul nu a fost educat să relaționeze. Un
nou Lorenzo Magniﬁcul sub al cărui înalt patronaj să
înﬂorească artele nu există. Scriitorul implorându-și
muza, blestemându-și daimonul, va ajunge ceva desuet, un exemplar viu, bun de ocrotit în cabinetele de
curiozități ale unui viitor distopic sau tonul este, totuși,
prea pesimist?
Să ne bucurăm că avem scriitori, oameni de lângă
noi, creatori lipsiți de orgoliu luciferic, oameni ce se
dedică literaturii, cu o pasiune complet nejustiﬁcată în
contextul pe care-l trăim și de aceea, cu atât mai
prețioasă.



3
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/revolutia-ai-un-om-de-stiinta-sustine-ca-inteligenta-artificiala-a-devenit
constienta-1424650#highlight-1424650-3
4
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/descoperiri/creiere-umane-crescute-in-secret-in-laborator-scopul-lor-controveratcercetator-etica-nu-poate-tine-pasul-cu-stiinta-1232036
5
https://science.hotnews.ro/stiri-tehnologie-24560849-implinesc-100-ani-premiera-piesei-care-dat-nastere-termenuluirobot.htm
6
https://www.mediafax.ro/coronavirus/israelul-este-lider-la-vaccinare-se-estimeaza-ca-10-din-populatie-ar-urmasa-primeasca-tratamentul-pentru-coronavirus-pana-in-week-end-19841321
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Creativitate…
HoriA GârbeA

Î

ntr-o tabletă cu accente pamfletare, Tudor Arghezi
remarca faptul că morala postulează explicit (și îndreptățit, aș adăuga eu): „să nu furi”. Cu completarea oarecum inevitabilă: „Muncește!”. Dar, nota la fel de îndreptățit
poetul, nicio morală nu te îndeamnă sau obligă:„Fii inteligent!”
Situația semnalată de foarte inteligentul scriitor este una
absolut firească. Un om poate alege să fure sau să nu se atingă
de bunurile altuia, mai vîrtos de ale statului. El poate decide
dacă să muncească, de voie sau de nevoie, ambele alternative
stîndu-i în față, la a doua fiind împins de foame, de o irezistibilă
chemare lăuntrică ori de niscai motivații extrinseci de tip
stahanovist.
În schimb, cu inteligența nu e pe alese! Odată născut, cu
oricîte îndemnuri și constrîngeri, omul nu poate deveni mai
inteligent decît l-a lăsat Dumnezeu. Orice poate fi mărit dintre
însușirile lui Homo sapiens, cu silicon, cu tras de fiare sau prin
alte mijloace. Coeficientul de inteligență, vai, nu poate fi modificat decît prin diminuare.
O altă calitate - dacă nu cumva o fi un defect - al aceleiași
specii - dar pe care nicio morală nu îl prescrie - este creativitatea.
Un motiv ar fi acela că nu se știe prea bine la ce ne referim sub
acest termen. Ce-o fi aia să fii creativ? Un poet poate da dovadă
de o ingeniozitate ieșită din comun în scrierea versurilor, dar ar
fi incapabil să compună cel mai simplu cîntecel. Un compozitor
genial se va putea împotmoli avînd de scris un bilet cu cele mai
obișnuite fraze. Prins între patru adversari, un fotbalist s-ar
putea să găsească resurse de a lovi mingea cu călcîiul exact în
direcția și sensul cuvenite pentru ca ea să intre în poartă pe
traiectoria pe care portarul n-o poate intui. Și așa mai departe.
Excesul de creativitate într-un domeniu poate bloca orice
activitate, oricît de banală, în altele. Se citează exemple de
șahiști ingenioși peste măsură pe tabla cu 64 de pătrățele care
nu puteau rezolva cele mai simple acțiuni cerute de existența în
societate.
În fața creativității absolute, care pretinde însă o anumită
specializare pe domenii oarecum disjuncte (șah, muzică, pictură, strategia războiului, fotbal etc.), orice om înzestrat cu o
minimă obiectivitate își scoate pălăria! În încleștarea războinică
pretinsă de marea debarcare din Normandia, din iunie 1944,
experții aliați și mai ales britanicii au dat dovadă de o creativitate fabuloasă. Au făcut tancurile să plutească, carele blindate să biciuiască terenul cu lanțuri pentru a detona minele din
calea lor și așa mai departe, culminînd cu modificarea liniilor de
fabricație pentru prezervative ca ele să producă niște ambalaje
uriașe din cauciuc care să împiedece apa mării să blocheze
armele de foc, înainte de ajungerea pe plaje. Se spune că
Winston Churchill ar fi aprobat proiectul cu condiția ca învelișul
să fie inscripționat: British Army Issue – Medium Size. Nu-i mai
puțin adevărat că experții Wermacht au răspuns cu o creativitate aproape pe măsură, inventînd obstacole dintre cele mai
ingenioase ca să contracareze tot ce inamicii lor puteau inventa.

Modelul există în Jules Verne: ingeniosul Impey Barbicane
inventează tunuri care pot străpunge orice blindaj, iar Nicholl e
stimulat să producă blindaje pe care niciun obuz nu le poate
penetra. Iată legea progresului!
Problema creativității pare una rezolută din start, ca și a
inteligenței: cît o ai, atîta rămîne la purtătorul ei. Dar nu este
așa! Nu contează cîtă creativitate are un teritoriu (țară să zicem)
pe cap de locuitor, puțină, desigur. Ci ce face cu ea. O administrație înțeleaptă va putea ocroti și stimula creatorii - aceia
infimi ca număr la totalul populației - dîndu-le resurse și lăsîndu-i în voia lor. Dimpotrivă, un stat birocratic, anchilozat de
hîrțoage, politicianist va pune creativilor piedici, le va cere să-și
înregistreze invențiile numai prin dosare cu șină doar la
ghișeele stabilite, la care funcționarii joacă solitaire rozîndu-și
sandvișurile. În paranteză fie zis, lordul Sandwich a fost un
creator genial cînd a cerut valetului său să îi pună o friptură între
două felii de pîine, ca să poată juca bridge continuu, fără a
murdări cărțile și a se hrăni eficient printre trei carale și patru
pici.
Oricine a lucrat, precum autorul acestor rînduri, într-o
companie care presupune creativitate pe primul plan (televiziune, teatru etc.) știe cît de rară este această calitate. Dintre
angajații unui astfel de stabiliment, doar unu sau doi la sută sînt
creativi cu adevărat. Restul sînt funcționari conștiincioși, oameni de treabă, să admitem. Dar nuli la singurul lucru care
contează în asemenea antrepriză. Rîd adesea, în sinea mea, cînd
îmi amintesc de experiența într-un mare trust în care șeful suprem, om inteligent, dar megaloman, convoca ședințe (eventual nocturne) la care participau zeci de angajați, de la șoferi la
capii treburilor. Dintre ei, poate unul sau doi ar fi putut izvodi o
idee. Dar nu apucau, obiectiv, să se exprime. De aceea, ideile
erau enunțate doar de șef și de cîțiva cretini din anturajul său,
care erau mai vocali. Din cînd în cînd, șeful cu pricina, sătul de
imbecilitate, chema cîțiva creatori adevărați și îi trata cu un
whisky îndemnîndu-i să spună ceva esențial. Am participat și
eu la astfel de întîlniri care erau, față de ședințele de obște, un
fel de ascensiuni în Paradis. Dar ce folos?!
Coborîte la nivelul funcționăresc al corporației, ideile cele
mai surprinzătoare se maculau instantaneu cu zgura mediocrității celorlalți, care nu vizau decît să țină de scaun și de mica
lor poziție, agrementată de un Ford Focus la scară.
În mod similar, pot să-mi închipui perfect, dacă într-un
guvern sau într-un consiliu de administrație, ori și mai abitir
într-o instituție de învățămînt, s-ar nimeri, prin absurd, un ins
dotat cu creativitate, dispus să facă - dintr-o dată - lucrurile cu
totul altfel, turma mediocrității l-ar înghiți, i-ar da peste bot și,
dacă nu s-ar potoli, l-ar exclude pur și simplu. Conform numerus
clausus, locul lui ar fi luat de un obedient non-creativ.
Fericită va fi acea societate care va fi în stare să priceapă că
majoritatea (meritorie, devotată etc.) nu trebuie să se impună în
fața minorității creatoare căci tocmai aceia, puțini, care pot
produce idei sînt sarea pămîntului. Puțini creatori au abilitatea
socială a lui Newton (convertit) sau Einstein sau Freud, sau
măcar mintea de pe urmă a lui Galileo, care a abjurat. Puțini
nebuni de geniu ei înșiși, ca Napoleon, au inspirația să ordone:
„savanții și măgarii la mijloc!” pentru a fi apărați.
Restul rămîn să se vaccineze demonstrativ și să ne conducă
pe noi, cei care nu avem pile să ne vaccinăm, spre obștescul
sfîrșit.
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Adrian Popescu

Primele semne
Primele semne chiar șovăitoare sunt neprețuite,
primii pași ai unui copil care învață să meargă,
primele indicii că febra și boala cedează și-ncepe
primăvara timpurie, anunțându-ne convalescența,
primele gesturi ale unei iubiri care abia se-nfiripă,
primele elanuri care-ți înflăcărează adolescența.
Primele probe că te-ai maturizat, te gândești la
poeții care au fost, ca la niște rude îndepărtate,
cauți cărările spre casa Tatălui, întocmești hărți
cu ele, prima speranță că vei fi iertat e surâsul
primele pierderi pot fi socotite deseori câștiguri.
Primele lumini orbitoare ale altui început cosmic
sunt conjuncția astrelor și vie dâra stelei magilor,
primele promisiuni care anunță adevărul poeziei,
începi să nu mai suporți aerul esteticilor aseptice,
nici mizeria confesiunilor umflate de orgolii vane.
Primele prevestiri ale morții vor fi legile care
vor declara sufletul ceva cu totul inexistent.
Cei care stau cu El la Cină vor fi considerați
niște comeseni care beau vin la o masă lungă.
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Gheorghe

Grigurcu

„O specie de zbur[toare din Africa”
Artistul se vrea mai mult admirat
decît iubit. Dacă ar ﬁ un demiurg veritabil, ar prefera iubirea.
 

Paradisul gîndurilor care nu s-au născut sau al celor care au fost uitate.
 

Nu poți trăi decît prin micile impulsuri ce te poartă înapoi, spre trecut, sau
înainte, spre viitor. Dorința poate ﬁ și
paradoxal retrospectivă, prin scandalul
delicat al nostalgiei. Lipsit de mobilitatea
pe care i-o imprimă celelalte două timpuri, prezentul e un timp suspendat.

toată și se arată cu și mai multă intensitate în trezirea pămîntului primăvara, și
în mod paradigmatic la plante cum este
iedera, sora ﬂăcării, mame succesive de
care Dionysos a avut nevoie pentru
nașterea lui veșnic incompletă, neterminată. Și astfel acest zeu ne arată o
suferință în însăși nașterea lui, o naștere
în suferință. Mama, Semele, nu s-a străduit pentru a-l aduce pe lume născut în
întregime. Zeu al nașterii incomplete, al
suferinței și al bucuriei, anunță delirul
nesfîrșit, viața care moare pentru a se
întoarce din nou” (Maria Zambrano).

rusești (cărora Hitler, refăcînd «le coup de
Lénine», le va promite pămînt) se prăbușesc, atunci e perfect, dar dacă această
prăbușire nu are loc, dacă undeva departe, ﬁe chiar dincolo de Urali, rămîne o
armată de 1 milion de ruși, atunci vor lua
contraofensiva și nimic nu-i va mai opri
pînă la Finister. Atunci vor cuceri toată
Europa. Va ﬁ cumplit: vom ﬁ stăpîniți de
un general georgian, tătar sau calmuc și
nu va mai ﬁ scăpare pentru nimeni”
(Mihail Sebastian).

 

Societate. Cu cît ai mai multă dreptate într-o privință sau alta, cu atît ești
mai solitar.

 

Uneori durerea e o simplă chestiune
de poziție a trupului sau a conștiinței.

„Literatura – asta, spunîndu-se ca un
reproș – constituie într-o atît de mare
măsură o prescurtare a vorbirii, încît – și
asta poate i-a fost de la bun început
intenția – a dus cu sine treptat și o prescurtare a gîndirii, care îi răpește perspectiva justă și face ca reproșul să cadă
mult înainte de țintă și mult la o parte”
(Kafka).

 

 

Pretenția vieții: să ﬁe pur și simplu.
Pretenția conștiinței: să ﬁe într-un anumit fel.

Suferința reală nu poate ﬁ vulgară.
 

„Singurii cititori adevărați sunt scriitorii. Pe ceilalți, pe public, creier de turmă, cea mai mică noutate, cea mai mică
îndrăzneală îi deranjează, îi tulbură, îi
sperie” (Paul Léautaud).

 

Satisfacțiile se uzează, în schimb momentele de stres, indiferent de cîte ori
revin, își păstrează sumbra lor prospețime.

 

 

Vîrstele unei persoane se aﬂă într-o
relație cu atît mai naturală cu cît calitatea
afectivă a persoanei e mai înaltă. Cînd
aceasta se aﬂă pe o treaptă joasă, vîrstele
sale au deseori aerul unor obiecte puse
întîmplător alături.

 

 

„26 iulie (1941): Carandino: situația e
gravă. Pierderile germane sunt de neimaginat. În momentul de față încă nu se
poate ști dacă germanii îi vor zdrobi pe
ruși, sau rușii pe germani. Probabil că
Moscova va cădea. În două-trei sau patru
săptămîni – dar va cădea. Abia atunci
însă va ﬁ momentul critic. Dacă armatele

 

 

A.E.: „E avantajos în lumea literară să
ﬁi «antipatic». Din prudență, mulți te
menajează”.

La marginea abisului, cum pe malul
unui rîu în care pescuiești.

Ani, zeci de ani a strigat în tine o
tinerețe prelungită de care-ți era jenă.
Acum a început a-ți șopti o bătrînețe care
se sﬁește, ea, de tine.

„Delirul aparent fără limite se ivește
nu numai din inima omului, ci din viața

 

 

„Pentru că înjurau cu patos, cinci
papagali dintr-un parc zoologic din Lincolnshire, Regatul Unit, au fost izolați, de
teamă că ceilalți papagali vor deprinde și
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ei obiceiurile proaste «Cu cît înjură mai
mult, cu atît rîzi mai mult și asta-i face să
înjure din nou. Au învățat să înjure, dar
au învățat să și rîdă, așa că atunci cînd
unul înjură, altul rîde. Te simți ca într-un
club de bărbați, unde doar asta se face»,
a declarat Steve Nichols, directorul parcului. În prezent se încearcă o reeducare
a păsărilor – intenție ușor naivă, avînd în
vedere că, odată deprinsă, voluptatea
înjurăturii nu dispare” (Dilema veche,
2020).
 

Iertarea n-ar trebui să cunoască
limite. Cu riscul de-a dezamăgi Înaltele
instanțe, îmi recunosc însă o excepție.
N-aș putea ierta pe cel care a dovedit
cruzime față de un animal inofensiv.
 

Se poate face oare o distincție clară
între singurătatea ca aspirație și singurătatea impusă? Nu cumva orice singurătate este, în esență, impusă?
 

„Unii prieteni nu au încredere în noi,
ca și cum și-ar închipui că le cunoaștem
adîncul suﬂetului lor” (Jules Renard).
 

Consolarea pe care ți-o dă faptul că
unele dorințe dispar înaintea dispariției
noastre.
 

Producție poetică a unei distincții
suspendate cum un ceas vechi de
perete de peste un veac, oprit de ani
buni. Nu ai ce să-i reproșezi, nu vezi
nimic dincolo de litera sa parcă intenționat uscată, vag zgrunțuroasă. E o
formulă atît de întîrziată, încît pare a
nu-și mai afla timpul. Sau, mai aproape
de noi, un soi de rătăcire între cotloane
atît de cunoscute, încît, pe înserat,
încep să pară necunoscute. O întîmpini
cu politețe.
 

Scriptor. Frumusețea ca o formă imanentă de inteligență a spiritului. Neﬁind
obligată a se autoreﬂecta conceptual,
produce suspiciuni în planul conceptului
gelos.
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„Mă îndoiesc că un cititor care nu a
avut una sau mai multe afecțiuni de
acest fel pentru opera vreunui poet de
mai mică importanță este un adevărat
iubitor de poezie. Și cred că cel care apreciază numai poeții asupra importanței
cărora sunt de acord manualele de istorie literară, nu este decît un cunoscător
conștiincios, al cărui aport personal în
aprecieri e neînsemnat” (T. S. Eliot).
 

Te amenință doar cu o simplă mătură, însă cu o mătură de vrăjitoare.
 

Modesta, ștearsa sîrguință trebuitoare pentru a corecta indolența calităților sublime.
 

„Doddapallah, din Molakalmuru, statul indian Karnataka, este un fenomen
mondial! El are părul lung de 7,3 metri și
îl ține înfășurat în jurul capului pentru că
altminteri ar călca pe el. Nu a băgat foarfeca în el niciodată. Doddapallah, în
vîrstă de 95 de ani, este considerat de
localnici un soi de zeitate întrupată.
Oamenii cred că este înzestrat cu puteri
supranaturale” (Click, 2020).
 

A.E.: „Visul, chiar dacă e lilial, vaporos,
certiﬁcă relația cu realul pe latura sa
dramatică. Cu cît e mai deghizată, mai
sulemenită aceasta, cu atît e mai implacabilă.
 

Teoria tipicului, la modă în anii „realismului socialist”: un soi de colectivizare,
de colhoz estetic.
 

„Ne întrebăm: de unde vine răul. (...)
Anticii vedeau cauza răului în materie,
considerînd-o increată și independentă
de Dumnezeu; dar noi, considerînd că
orice existență provine din Dumnezeu,
unde vom aﬂa sursa răului? Răspunsul
constă în aceea că ea trebuie căutată în
natura ideală a creaturii atîta timp cît
această natură este cuprinsă în adevărurile eterne ce se aﬂă în intelectul lui

Dumnezeu, independent de voința lui.
Căci trebuie să ținem cont că în creatură
există o imperfecțiune originară de dinainte de păcat, pentru că creatura este în
mod esențial limitată, de unde rezultă că
nu are cum să știe totul, că poate să se
înșele, să facă și alte greșeli” (Leibniz).
 

„Două sunt primejdiile ucigătoare
pentru suﬂet: a ne crede mai buni sau
mai puternici decît suntem; a nu ne
crede capabili de a deveni mai buni, sau
mai puțin răi, sau mai sﬁnți” (Monseniorul Ghika). Nu e greu să ﬁi victima
celei de-a doua primejdii...
 

Să scrii fără plăcere, stăpînit doar de
chinuitoarea amenințare a nonexpresiei.
Din teama de tăcere și gol.
 

Eroarea: fața întunecată a vitalității.
Totuși o față a vitalității.
 

Atras de Imposibil ca de un extaz.
 

„Un poem nu e niciodată terminat –
întotdeauna un accident îl încheie, îl dă,
adică, publicului. Ca de pildă, lehamitea,
comanda editorului, presiunea unui alt
poem. Niciodată, însă, starea operei ca
atare (dacă autorul nu e prost) nu arată
că n-ar ﬁ putut ﬁ dusă mai departe,
schimbată, considerată ca o primă aproximare sau originea unei noi căutări.
Cred, în ceea ce mă privește, că același
subiect și aproape aceleași cuvinte ar
putea ﬁ reluate la inﬁnit, o viață întreagă.
Perfecțiune înseamnă muncă” (Valéry).
 

Senectute. Tot mai numeroase clipele
în care distincția dintre „pur” și „impur”
se șterge în cenușiul ﬁrescului supraviețuirii.
 

Scriptor. Să ﬁi distanțat de ceea ce
cuprinzi, apropiat de ceea ce te cuprinde.
 

Tot mai puțin abordat conceptual,
imposibilul devine cu vîrsta un reﬂex, ca
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și cum ai încerca mereu să îndepărtezi cu
mîna o insectă care dorește stăruitor să
ți se așeze pe obraz.
 

„Sunt surprins de valoarea pe care o
acordă toți Lolitei lui Nabokov. Discutînd
moda nimfetelor, le expun «teoria» mea:
este ultima reacție masculină împotriva
noului «matriarhat» al societății moderne. În USA, femeia-soție și femeiemamă domină. Și atunci bărbații elogiază adolescența, ca să arate că asta le
place, iar nu feminitatea coaptă și perfectă. Lolita – și moda vestimentară,
imitînd rochiile de fetițe – demonstrează
că bărbații sunt interesați de ceea ce
precede feminitatea, că, deși sunt dominați de femeile mature, nu sunt sexualicește atrași de ele. Mă gîndesc la crizele
pe care le poate provoca «moda» aceasta
în suﬂetul femeii: să se simtă desuetă,
«îmbătrînită» la 30 de ani!... Și eforturile
femeilor de a arăta, nu tinere, ci necoapte,
crude, copile” (Mircea Eliade).
 

Senectute. Între succes și insucces, un
armistițiu. La ce bun unul sau altul?
 

Senectute. Nu o dată senzații alternative de căldură și frig, cînd termometrul indică aceeași temperatură. Trupul începe a experimenta irealitatea pe
cont propriu.
 

Reversibilitate. Prin confesiune te
transpui într-un Celălalt, care, la rîndu-i,
se poate transpune în tine.
 

A ﬁ „bun” cu o persoană înseamnă a-i
putea ierta greșelile. A iubi o persoană
înseamnă a nu-i lua în seamă greșelile.
 

„Coloniștii de pe Marte vor face sex
cu roboțele. Compania Sex Doll Genie
(SDG) este în negocieri avansate cu Elon
Musk, Space X, și intenționează să trimită
în Cosmos păpuși din silicon dotate cu
Inteligență Artiﬁcială pentru a satisface
nevoile sexuale ale astronauților care vor
coloniza Planeta Roșie. (...) Ele pot supli-
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mentar stoca informații datorită Inteligenței Artiﬁciale și pot învăța de la cosmonauți proceduri și operațiuni ce pot ﬁ
vitale pentru echipajul de coloniști de pe
Marte. (...) O astfel de păpușă poate ajunge la peste 50.000 de dolari, datorită
tehnologiei avansate folosite” (Click,
2020).

muleze «homo non potest vivere» ca o
obiecție față de evidențele rațiunii, la fel
cum vaietele și blestemele lui Iov au fost
prezentate de Kierkegaard ca obiecții față
de argumentele ﬁlosoﬁei speculative”
(Lev Șestov).

 

Umilitatea înduioșătoare a lucrurilor
de care nu ai nevoie.

Senectute. Te simți aidoma unui pilot
al acelor avioane germane, care, în ultimele luni ale ultimului război mondial,
aerodromurile ﬁind distruse, își luau
zborul de pe suprafața bulevardelor.
 

Diminuarea „curiozității” să ducă oare
la ameliorarea caracterului? Comerajul e
astfel lipsit de materia sa nutritivă.

 

 

Oboseala, nu o dată malițioasă,
cuprinzînd o impaciență de a face ceea
ce îți interzice să faci în condiții satisfăcătoare.
 

„Viața imită arta” (Oscar Wilde). Un
scepticism al vieții?

 

 

Cursele de ogari s-au practicat în
Anglia din 1786, iar în Franța din 1880. La
noi au fost cîteva încercări timide de a le
introduce în anii 1990.

O specie de zburătoare din Africa
purtînd numele de păsări republicane.

 

„Orice joc cu puterea e culpabil. (...) E
drept că activiștii de ieri sunt chemați în
primul rînd de putere, în această horă a
unirii întru destrăbălarea civică. Uniunea
Scriitorilor (...) ar ﬁ trebuit să alcătuiască
un juriu de onoare din primele ceasuri
pentru a exclude din rîn- durile ei pe toți
colaboraționiștii declarați. (...) Nu era
nevoie să se ajungă la excesele din Franța, după eliberare. Dacă francezii au
condamnat la moarte un scriitor important ca Robert Brasillach, au implicat
atîția alții – tot mari, ca Celine, Rebatet,
Abellio (...), dacă Drieu la Rochelle a fost
silit să se sinucidă, la noi ar ﬁ fost îndeajuns o condamnare la tăcere” (Virgil
Ierunca, într-un dialog cu Al. Cistelecan).

Nici o tristețe nu are un credit fără un
sacriﬁciu care s-o justiﬁce interior.
 

Luther, un precursor al lui Kierkegaard: „Pe Luther l-au atras cel mai mult
în Scriptură chiar aspectele pe care alții
le găsesc respingătoare. El a căutat salvarea de judecățile noastre clare și distincte în tenebrae ﬁdeli („întunericul
credinței”). Neputința și slăbiciunea voinței noastre, pe care rațiunea le ascunde
de noi cu atîta grijă, au perceput în mod
corect că forța ei se bazează doar pe ele
însele – Luther a simțit același lucru ca și
Kierkegaard. Luther era convins că voința
înrobită nu poate să-l ducă pe om la ceea
ce el are nevoie cel mai mult și că înrobirea și neputința voinței își au sursa în
adevărurile insuﬂate în noi prin rațiune.
Acesta este motivul pentru care el a
atacat atît de violent, în mod grosolan și
de multe ori pe nedrept, ﬁlosoﬁa scolastică. Prezența vizibilă și invizibilă a lui
Aristotel în sistemele marilor gînditori
scolastici el a văzut-o ca pe o insultă și o
sﬁdare a adevărului revelat. (...) Luther,
inspirat de Scriptură, a îndrăznit să for-

 

 

Octavio Paz propune reintroducerea
cuvîntului compathia, utilizat de Petrarca,
desemnînd sentimentul dragostei transﬁgurat de bătrînețea sau boala iubitei.
 

Unele lucruri ți se par în regulă doar
pentru că nu le privești cu atenție. Altele
ți se par cel puțin suspecte doar pentru
că le scrutezi cu o atenție excesivă.
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Mihai

Mălaimare

afeaua

– Dă-ne, te rog, câte o cafea și un pahar cu apă plată!
O clipă tăcură amândoi, de parcă încercau să se adune, să
pună cap la cap evenimente, amintiri, în așa fel încât să poată
porni o discuție, realizară brusc că sunt niște străini care însă se
știu de multă vreme, că le va ﬁ greu, teribil de greu, să treacă
peste atâtea întâmplări, peste atâta drum parcurs, de unul
singur, de către ﬁecare dintre ei.
Se priviră și își zâmbiră fără a-și putea ascunde sentimentul
că o făceau din motive diferite și nu se mai străduiră să se
explice.
O adiere trecu, ușoară ca o înﬁorare și tresăriră amândoi în
aceeași clipă, iar asta era cu adevărat din același motiv, era cu
adevărat ceva în care erau amândoi implicați, se simțiră pentru
prima oară unul lângă celălalt, pentru prima oară în ziua aceea
gândindu-se unul la celălalt.
– Ce mai faci?
– Te interesează sau întrebi așa, de conversație?
– Și una și alta, iartă-mă, spuse el și privi cu mare atenție
cum chelnerul executa un adevărat balet așezând ceștile și
paharele pe masă cu o grație stranie pentru locul acela.
Ciudat, își spuse el, foarte ciudat cum pot deveni doi oameni
străini, atât de străini, după ce au fost atât de aproape, atât de
aproape!
Ciudat, își spuse ea, cât de stranie poate ﬁ viața, îl iubesc
încă pe acest străin despre care știu atât de multe, atât de
multe! Zâmbiră amândoi deodată, pentru a doua oară în același
timp și asta îi înﬁoră.
– Mă bucur că te văd, chiar mă bucur, șopti el înainte de a
sorbi discret din ceașca de cafea.
– Și eu, răspunse ea după un oarecare timp, apoi surâse
oarecum enigmatic.
– Spune!
– Crezi că trebuie? A trecut atâta timp, hai să ne bucurăm
de clipa asta.
– Păi asta și facem. Doar că, pentru a mă bucura cu adevărat
ar cam trebui să știu. Să o luăm din dimineața aceea când am
plecat.
Ea nu spuse nimic. Sorbi încet din cafea, luă apoi o foarte
mică înghițitură de apă și privi multă vreme în gol, parcă

încercând să dea timpul înapoi. Se uită apoi la el fără expresie,
adună un pic de zaț de pe buza ceștii și oftă încet, abia auzit.
– Am stat multă vreme fără să pot vorbi. Multă vreme. Cred
că vreo câteva săptămâni. Îți scriam, dar era evident că nu
primești scrisorile, sau nu le citești. Ai mei au crezut că am
înnebunit, și probabil că așa și era. Apoi, după o bucată de
vreme, nu mi-a mai păsat. Am început să vorbesc, aveam
examene, trebuia să fac ceva. Am picat unele, le-am trecut pe
altele, pe urmă m-am dus acasă la ai mei și am vrut să mă așez
pe plâns, dar, din păcate, nu am avut parte, Tăticu s-a îmbolnăvit și a murit. A fost un dezastru cum nu-ți poți închipui. După
toată tevatura m–am trezit din nou singură, dar nu am mai avut
lacrimi, eram ca o lămâie stoarsă, fără simțire, puteam să-mi dau
foc, cred, și n-aș ﬁ simțit.
Tăcu multă vreme, semn că nu mai dorea, cel puțin pentru
moment, să meargă mai departe cu povestea despre acei
enigmatici ani în care au mers prin lume ﬁecare pentru el,
gândindu-se mult sau puțin unul la celălalt, ce importanță mai
putea, oare, să aibă asta acum?
Pietricica se zărea dincolo de vârfurile brazilor care înconjurau terasa, cerul se lăptise, o ceață ușoară se ridica și estompa
către orizont orice formă.
– Am primit scrisorile, spuse el într-un târziu, le-am primit.
Pe unele le-am citit, pe altele, după oarecare vreme, le-am pus
într-o cutie, nedesfăcute. Nu știu de ce, mă rog, acum nu mai
găsesc argumentele care atunci mi se păreau absolut pertinente. Într-un fel m-am simțit eliberat, am tras cât am putut de
mult la facultate, mai ales că, în acei ani cel puțin nu eram deloc
cotat printre cei care puteau spera la un viitor în această
meserie. Cred că și acest lucru făcea parte dintre argumentele
de care îți vorbeam, simțeam că timpul pe care îl petreceam în
compania scrisorilor, ﬁe că le scriam, ﬁe că le citeam, era bine
investit acum, în sensul că munceam ca un nebun, citeam,
învățam, priveam lumea fără să-mi dau seama că era un lucru
important pentru mine. Colegii mei trăiau, eu doar priveam,
probabil că, în felul meu, și eu trăiam, doar că traiul acesta nu
era potrivit vârstei, am sărit cu bună știință experiențe pe care
le găseam insigniﬁante, pe unele pentru că nu mă interesau, pe
altele pentru că nu mi le puteam permite. Făceau din când în
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când câte o orgie și apoi povesteau niște chestii care păreau
formidabile. Ceea ce mi se pare acum extrem de ciudat este
faptul că, deși eram curios, evident, amănuntele, chiar deocheate, nu exercitau asupra mea vreun interes mai mult decât
simpla informație pe care o recepționam și o depozitam undeva în zona amintirilor mele. Una dintre povești este chiar
splendidă. Un coleg de-al nostru, regizor, extrem de urât,
roșcovan și slăbănog perfect, auzind de aceste ședințe teribile,
se roagă de ei să-l primească și pe el. Se lasă rugați şi până la
urmă acceptă, dar îi spun că trebuie să vină la oră ﬁxă, 20,00,
nici o secundă înainte, nici una după, deoarece sunt vânaţi de
Securitate, i-au spus. Zis şi făcut, se face ora, se aude un ciocănit,
ușa se deschide abia cât să treacă o persoană, omul se strecoară
înăuntru, acolo era perfect întuneric, dar se auzeau icnete de
femei posedate și gâfâieli de bărbaţi grăbiţi, o voce îi şopteşte
să se dezbrace şi să se arunce în vâltoare, omul o face fără să
stea pe gânduri şi, când era gol, se aprinde brusc lumina. Scena
merită cel puţin un tablou cât tot peretele. În dreptul uşii, bietul
tip, cu ciolanele lui întinse pe sub o piele plină de pistrui, păros
la saturaţie, cu un păr roşcat şi cât se poate de îmbârligat peste
tot, iar în partea opusă, domnişoare şi domni îmbrăcaţi în rochii
de seară și fracuri, aşezaţi cu toţii într-o impecabilă fotograﬁe de
familie. Se pare că nu a putut suporta şocul, a căzut, pradă unei
crize profunde, l-au dus la spital şi a petrecut apoi câteva luni
într-un sanatoriu din care s-a întors, niciodată vindecat cu
desăvârşire. Ei bine, ascultam astfel de poveşti fără invidie, eram
ca un automat, aveam o treabă de dus la capăt, aveam ceva
foarte important de făcut cu mine însumi. Cred că acesta era
mecanismul care m-a ţinut în priză întreaga perioadă, acum,
când mă gândesc mai atent cred că eram şi eu un pic cam
nebun, Dumnezeu ştie, de fapt.
– Dumnezeu, da, şopti ea şi se cufundă mai departe în
cafeaua care parcă nu se mai termina. Eu, ciudat, după ce am
revenit la Iaşi, m-am apucat, din contră, de mers prin baruri, ei,
nu-ţi imagina cine ştie ce, erau doar nişte distracţii studenţeşti,
nimic altceva, râdeam enorm, eu cred că râdeam chiar mai mult
decât oricine, probabil se răzvrătea în mine toată așteptarea
acelor ani, poate că doream să te uit și nu puteam, cert este că,
la un moment dat, am și avut acest sentiment, că te-am uitat
adică, m-am îndrăgostit de un tip, era destul de bine, mă rog,
acum când povestesc mă umﬂă râsul, dar atunci era ceva și,
când foarte repede m-a cerut de nevastă am acceptat. Știu că
am râs ca o nebună la cămin cu colegele mele, ele se uitau la
mine oarecum îngrijorate, se temeau că am luat-o razna,
probabil că asta și era, dar, pe măsură ce se apropia ziua nunții
eram tot mai speriată, apoi, brusc, într-o seară, am avut o
viziune extraordinară, era un fel de pustiu între mine și satul
meu, l-am străbătut mergând cu suﬂetul la gură, am ajuns acasă
și te-am așteptat la cursă, ai venit, te-ai dat jos din ea, m-ai
sărutat ușor pe obraz, am mers pe la prăvălie să-i spunem
Mamii și lui Tăticu că ai venit, apoi ne-am dus acasă, dar era
undeva sub ape casa, iar noi mergeam parcă plutind cu
imensitatea aceea de apă deasupra noastră, sub noi, în noi.
M-am trezit leoarcă de sudoare și m-am rugat mult, mult, să
înțeleg ceva, să știu ce am de făcut. Pe un umeraș stăteau rochia
și toate celelalte pe care le pregătisem pentru a doua zi când
trebuia să mergem la primărie și am știut atunci că nu trebuie
să mă duc. Și nu m-am dus.
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– Da, lăsă el să-i scape, dar un da care nu însemna nimic, un
fel de a-i spune că a prins tot ceea ce i-a povestit și că asta este.
– Mai doriți ceva, întrebă chelnerul ivit nu se știe cum prin
preajmă?
– Apă, șopti ea, abia auzit, apă plată.
– Știi, continuă ea după câteva minute bune, colegii și
profesorii chiar credeau că m-am sonat, poate că era chiar un
imens adevăr în asta, mă comportam destul de ciudat pentru ei,
mă rog, pentru ce puteau ei să înțeleagă. Da, faptul că te-am
văzut în vis mi-a lămurit perfect lucrurile, aveam de dus în spate
o cruce, trebuia s-o duc și, ceea ce era și mai interesant,
simțeam că nu voi ﬁ singură, că voi putea rezista, că voi putea
duce la bun sfârșit ceea ce mi se părea a ﬁ o adevărată misiune.
Între timp am aﬂat că te-ai căsătorit…
– De la cine?
– Nu știu, ce mai contează, cred că de la văru-meu, m-am
dus pe acolo să o văd pe profesoara noastră de franceză, l-am
întâlnit și, hodoronc, tronc, mi-a spus asta, cred că l-am urât
atunci, în clipa aceea cred că aș ﬁ putut să-l omor, m-am dus la
întâlnirea programată, nu știu nici acum dacă am ajuns acolo
și, dacă am ajuns totuși ce anume am făcut și am spus. Ciudat
însă am dormit bine în acea noapte și iar am visat, același vis și
de data asta nu m-am mai trezit asudată, am vrut efectiv să zac
în propriul meu vis, fără să-l termin, fără să-l duc mai departe, ca
și cum ﬁlmul se oprise în loc, pentru că nimic nu se mișca, nici
chiar eu, reale erau doar lucrurile din jur, casele, apa și doar
frunzele știu că se mișcau sub adierea unui vânt ușor. Aceasta
este o primă încercare, mi s-a părut că aud un glas, trebuie să o
treci cu încredere, mai ales că se poate să vină și altele mai grele,
mai imposibil de suportat. Știu că mi-am luat în acel an
examenele cu oarecare rezultate, mai bune decât altădată, dar
perfect nesemniﬁcative pentru mine.
– Te-ai gândit în acei ani la mine?
– Ce prost ești, mă gândeam numai la tine. Mă gândeam în
toate felurile, ajunsesem să trăiesc o ciudată poveste casnică,
te întrebam dacă vrei să gătesc așa sau altfel, îți povesteam tot
felul de întâmplări, dacă prin absurd cineva ar ﬁ putut să mă
urmărească, probabil că și acum aș ﬁ închisă la Socola.
Râse ușor, ca de o glumă bună.
Niște porumbei fâlfâiră apatic și se lăsară pe o parte
dispărând în hăul care se prăvălea imediat dincolo de terasă,
un tren își trimise de departe un șuierat și, instantaneu, el simți
în nări mirosul acela inconfundabil de la fabrica de cherestea,
mirosul acela de varză călită cu carne pe care îl savura în
copilărie când își petrecea vacanțele în acest oraș și zâmbi ușor.
– De ce zâmbești?
– Mi-am amintit ceva, mai exact am simțit un miros pe care
îl credeam uitat, nu e nimic important. Și, apoi?
– Apoi nimic, clipele mele s-au scurs prostește, cu unele, cu
altele, nu-mi aduc aminte, până într-o zi când am intrat într-o
biserică. Acolo m-am întâlnit cu mine, m-am văzut clar, ca întro oglindă splendidă de Murano. Experiența nu poate ﬁ relatată
fără a pierde esențialul, acea chemare fantastică, acel reazem
pe care l-am resimțit, care era parcă pentru mine făcut, ca o
haină pe care, atunci când o îmbraci pentru prima oară simți că
te-a așteptat. Nu am simțit deloc o chemare din acelea care te
fac să fugi repede să te ascunzi într-o chilie dintr-un schit cât
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mai uitat de lume. Din contră. Trebuia să trăiesc, dar asta era
oarecum ca un fel de obligație normală, trebuia să trăiesc
pentru a înțelege Biblia și celelalte Învățături, să le înțeleg
pentru mine. Am ieșit de acolo ușoară, liberă, pentru prima oară
liberă de mine, de tine, de toți. Am dormit ca o disperată, m-au
trezit cu palme și când am deschis ochii, colegele mele de
cămin erau aplecate deasupra mea, speriate cumplit, iar eu am
zâmbit cu un zâmbet, spuneau ele, ca de Gioconda. Probabil că
aveau dreptate, dar, spune și tu, eu și Gioconda! Ce mai trebuie
să fac acum, îmi ziceam, a, trebuie să mă mărit, așa l-am
cunoscut pe bărbatu-meu care mi-a zis că se declară de acord
să se însoare cu mine, ce aiureală, eu nu-i spusesem nimic, m-a
amuzat chestia și, cred că a doua sau a treia zi eram măritată,
avea el niște pile la primărie, oricum gata, eram la casa mea, am
făcut copii, au crescut, apoi ne-am despărțit, astea toate sunt
ca niște informații din rubricile de prin ziare, nu au nici o
semniﬁcație anume. Important pentru mine era să merg la
biserica aceea, să caut cărțile, să le devorez și apoi să adorm cu
vise fantastice în care înțelesurile se revelau pe de-a-ntregul și
erau frumoase, frumoase cum nu mai văzusem și mă sculam de
ﬁecare dată mai puternică, mai hotărâtă să înțeleg până la capăt
tot ceea ce era de înțeles.
– La mine te-ai mai gândit vreodată?
– Chiar ești prost, păi tu făceai parte din visele mele, nu ai
plecat din ele niciodată, doar că eu nu mai eram atât de implicată ca până atunci. Nu voiam să pătrund înțelesul plecării tale,
atunci de demult, la nunta vară-ti, toată această chestie care ma măcinat ani și zile și clipe în șir nu mai era importantă în acest
moment, iubirea noastră era ca un fel de haină pe care o
împăturisem în dulap și nu mai simțeam nevoia să o îmbrac.
Dar, chiar așa, acum că tot mi-am terminat, iată, cafeaua, de ce
ai plecat atunci?
– Cum de ce?
– Chiar nu știu, adică nu mai știu, dacă am știut-o vreodată.
El oftă și tăcu un timp care i se păru cât o zi întreagă, imagini
îi trecură prin fața ochilor, revăzu singur scena, o rememoră, o
mai trecu încă o dată în revistă, nu cumva să uite ceva.
– Păi, când am plecat spre nunta aceea, ți-am spus că vreau
să facem dragoste, îți amintești?
– Da, cred că da, și eu ți-am spus, dacă îmi aduc bine
aminte, că o vom face, dar după nuntă, care a fost problema?
– Păi tocmai asta era. Veneam după doi ani petrecuți la
București, cu toate acele nebune scrisori pe care le scriam și le
primeam zilnic, după toate experiențele trăite sau povestite
mie de ceilalți, nici eu nu știu de fapt cum am îndrăznit să ți-o
spun așa de pe șleau, iar tu să-mi spui că numai după nuntă
poți face asta, nu știu, m-a enervat cumplit, am crezut că este
nedrept, la urma urmelor îți dădusem, din punctul meu de
vedere toate dovezile că mă gândeam numai la tine, că numai
tu erai în viața mea, în gândurile mele. Ce putea să însemne
faptul că am ﬁ făcut dragoste, eram, la urma urmelor, sortiți
unul altuia, nu, n-am înțeles de ce m-ai refuzat, de ce m-ai
zvârlit așa către o dată care nici nu avea vreo precizie anume,
adică dacă se va petrece cândva, mai devreme, nu știu, eu
doream atunci și tu mi-ai spus că după nuntă. Știi, atunci am
simțit că sunt și eu bărbat cu adevărat, adică să pot decide ceva
deﬁnitiv, cu orice risc.
– Nu este adevărat, gemu ea, nu, nu este adevărat!

– Ce nu este adevărat?
– Nimic, nimic, n-are importanță!
Seara se lăsase deja, răcoarea căpăta forme, umbrele
dansau ușor și se zgribuliră amândoi.
– Mergem, întrebă ea într-un târziu?
– Da.
Coborâră cu un taxi, în liniște, ﬁecare cu gândurile lui. Când
ajunseră în centru, orașul îi întâmpină cu lumină și cu un zumzet
de oameni care umblau de colo, colo. În fața teatrului era
aglomerație, începuse Festivalul.
– Când jucați voi?
– Mâine.
- Vin să vă văd negreșit. Noapte bună!
Își strânseră mâinile îndelung, dar nu simțiră nimic, un
adevărat rămas bun între doi prieteni, legați să străbată drumul
fără a se mai întâlni vreodată.
Ea se îndreptă către taxi, deschise portiera mașinii, apoi se
întoarse către el și-i șopti:
– Ciudat, până și discuția asta a noastră am visat-o, doar că
nu în amănunt, nu chiar așa cum s-a petrecut ea. Nu, nu chiar
așa. Știi, eu am vrut să spun atunci, că ne vom iubi îndată ce ne
întoarcem de la restaurant. Vorbisem cu mătușa mea să plece
de acasă, să ne lase singuri pentru că vroiam, din tot suﬂetul
vroiam să ne iubim... după nuntă!
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Andrei

Novac

carnaval exterior
nimeni nu dansează,
brațele sunt întinse pe lângă corp,
noi suntem formați din două lumi,
lumea noastră exterioară
respiră prin pielea noastră,
urmele articulează
senzațiile de cald sau de frig,
de ură sau de iubire,
spațiile se dilată
și corpurile freamătă,
se opresc din orice mișcare.
ochii sunt singurul câmp de luptă,
ca un oraș abandonat
în care războaiele nu se termină niciodată
ca o cetate
prin zidurile căreia nu iese nimeni niciodată,
ne putem recunoaște după gesturi,
de aici,
nimeni nu vede, nimeni nu uită,
ți-am spus!
totul fără limită, totul fără timp,
nu este nevoie să atingi ceva,
trebuie doar să respiri adânc, foarte adânc,
nu ai timp să mergi pe bâjbâite,
trebuie doar să crezi.

ﬁecare ritm, ﬁecare măsură,
în tine,
nu se face niciodată noapte,
și, cu toate acestea,
tot carnavalul citadin are răbdare.

bătălii peste bătălii,
morți peste morți
între pereții tăi interiori
se duc lupte serioase,
armate uriașe
nasc sulițe și arcuri
în punctul cel mai sensibil,
ai voie să strigi,
ai voie să te revolți,
ai voie să mori frumos,
între zbaterile tale,
orașul trăiește, respiră, iubește,
tu ești ca un punct de control
ca o umbră a tuturor

aceasta este libertatea,
respiră prin toți porii,
timpul meu se întinde ca pielea
uneori uniform, alteori prin riduri
univers care se deteriorează constant,
dar viața noastră este acum
și toate se închid
în ochii ei.

exiști
iar siguranța ta
este ca o noapte prin care bâjbâi,
ca un orb care își caută cuvintele pe jos
acum este despre tine, femeie,
despre pielea ta întinsă
ca un sens al tuturor lucrurilor,
doar tu ești vie,
lumea din jurul tău
este un cub transparent,
iluziile respiră doar prin tine,
acum ne naștem,
acum trăim,
mâine murim singuri.

carnaval interior

în felul tău

sub carnea ta,
sunt oase albe,
ﬁecare dintre ele
are personalitate distinctă,
are povestea lui,
suferința și eliberarea sa,
câmpuri uriașe de oameni
care au în interiorul lor
o inimă care bate cu intensitate

în tine ascunzi tot
ca într-o încăpere uriașă
care are mâinile și picioarele ei,
unghii uniforme care cresc,
ﬁecare șansă care locuiește în timpul
pe care îl trăim,
instalații de irigații peste asfaltul
unui oraș fermecător,
cu străzi și case colorate viu.

față în față
eu am existat,
imaginea mea a fost cea mai fragedă
înfățișare din carne vie,
oasele mele au format
toți munții pământului,
în jurul meu s- au rotit toate,
din viața mea am dat tuturor
cu mâinile am cuprins totul
prin ochii mei au trecut toți către moarte.

strigăt
vreau să strig tare,
să rup toate barierele,
nu există lumină fără întuneric,
viață fără moarte
sau spații închise fară libertate,
există ﬁința și carnea mea,
cu palmele și ochii în mâini
spui întotdeauna ceva
vreau să facem o revoluție împreună,
să fugim din noi în ﬁecare noapte,
să mergem ținând în mână ceva din noi,
strângem în brațe totul
dureros și tandru,
timpul mușcă din interiorul nostru
până aproape de sângele
care dă viață
carne care respiră prin noi.

oasele tale
sunt structuri de rezistență a clădirilor mari
în sticla lor,
soarele lovește cu viteză,
taie carnea brutal, dar sincer,
iar sângele
este întotdeauna un câmp uriaș cu maci.
Trecerea timpului interior
Transformă ﬁecare sentiment într-un glonț,
La fel de precis ca forma ochilor,
La fel de intens ca ﬁecare privire.
În tine se nasc și mor toate femeie.
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Poeziile sale au fost publicate în reviste de proﬁl
din Nepal și Vietnam.

Kamal Dhungana
Jocuri diferite

Lacrimi

De copii am crescut împreună
Îți plăcea să te joci
Treptat ai devenit mai tânără
Cu viața mea se joacă timpul
Tu te joci cu inimile celorlați
Aceasta este diferența.

Câteva rude
Am murit subit într-o zi
Am fost dus la debarcader
O mulțime de rude participa
Când urma să aprind o lumânare
Rudele au lăcrimat
Dar nu am știut din ochii lor
Lacrimile erau de tristețe sau de fericire?

Chipul mamei
Ducând cu sine de veacuri un munte de griji
Înotând în oceanul foamei fără a ﬂămânzi
Stătea în soare în timp ce umbra copiilor
Fusese înnegrită de soare de veacuri
Obraji crăpați păr cărunt
Cel mai frumos chip din lume e al mamei.

Roșu
Nu ți-a plăcut niciodată; culoarea roșie
am aﬂat mai târziu
nu ți-au plăcut niciodată trandaﬁrii roșii de Valentine.
Ți-am scris cu sângele meu.
nu ți-au plăcut acele scrisori roșii de dragoste.
nu ți-a plăcut nici măcar sindori1-ul roșu
pe care ți l-am adus să te împodobești.

Foc
Odată ca niciodată dragostea noastră
era ca un râu
curgeam amândoi împreună
de atât de mult timp
eram asemenea apei!
Dar astăzi
ai ars dragostea noastră
nu mai ești asemenea apei
nici asemenea focului
ai scăpat neatinsă
dar eu m-am ars
nu o dată, de două ori
mai întâi de focul plecării
mai apoi stropindu-mă cu petrolul din lampă!

Într-o zi, tu, un accident,
aveai nevoie de sânge.
după ce rudele tale au refuzat
Cum de ai acceptat sângele meu?
Cum ți-a plăcut viața ta colorată
în care ai continuat să trăiești cu sângele meu?
Până la urmă, și acela era ROȘU!
Sindoor este o pudră cosmetică tradi=ională de un roșu intens,
specifică subcontinentului indian , purtată de obicei de femeile căsătorite pe părul lor. Principalele componente ale sindoor-ului
tradi=ional sunt cinabrul, curcuma și varul.

1

Traducere din limba engleză: AndreA H. Hedeș

Gastronomie balcanic[
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De s[rb[tori
§i nu numai…
mirceA muTHu

S
,

i iată-l pe lupul nostru din
Capra cu trei iezi: „începe a
...
mînca hîlpov; și gogîlț, gogîlț,
gogîlț, îi mergeau sarmalele întregi pe gît.“
Erau probabil sarmalele din aceeași oală
cu care, ne spune povestitorul fără pereche, „caprele din vecinătate“ s-au ospătat
la priveghiul animalului pedepsit. Sarmalele lui Creangă or fi fost cu carne sau,
mai puțin credibil, cu păsat și nu oricum
ci învelite probabil în frunză de viță-devie sau cu foaie de varză murată. Oricum,
sarmaua în diferite alcătuiri a fost și rămîne „ambasadorul bucătăriei balcanice“
pornind de la termenul turcesc sarmak
sau dolma, primul însemnînd rulou și cel
de-al doilea „lucru umplut“ cu carne măcinată sau yalanci în limba turcă (ceva ce
înlocuiește carnea). Altfel, umplutura este
de o recunoscută diversitate: mai mult
orez (Bosnia), carne de porc dar uscată
(Croația), aceasta condimentată totuși cu
lămîie, scorțișoară și alune (Dalmația),
apoi carne tocată de porc și învelită în
varză murată (Serbia) sau înlocuită cu
varză albă și frunze de sfeclă (Muntenegru) ori chiar cu vinete, ardei grași dar și
cu roșii umplute la rîndul lor cu pește
(Azerbaidjan). Se folosește de asemenea
carne tocată de miel (Armenia), de multe
ori fără să lipsească orezul alături de cartofii feliați și condimentați cu sare, piper
și boia (Kosovo). Multe variante de sarmale se găsesc în Grecia continentală dar
și în cea insulară, precum în Rhodos, foarte aproape de Turcia dar și cu o posteritate gastronomică venețiană. Altfel, Mira
Skenderi ne plimbă „cu sarmalele prin

lume“i din Finlanda, Suedia și Germania
pînă la azerii specialiști în prepararea lui
shirin dolma, aceasta alcătuită din„carne
amestecată cu castane, prune și concentrat de suc de struguri, toate învelite
în frunze de varză și servită, în plus, cu
iaurt sau lapte prins“1. Turcia, ca țară recunoscută de origine, continuă să dea tonul
prin diversitate conținutistică și asta
indiferent dacă vorbim de sarmak (amestec de carne cu ceapă mărunțită, semințe
de pin și verdețuri precum mărar, scorțișoară și piper negru) sau în amestec
de orez preponderent amestecat cu tot
soiul de vegetale (yalanci). Dacă sarmaua
imortalizată de Ion Creangă se înrudește
cu varianta sîrbească prin folosirea foii de
varză călită ori murată există - la o privire
desigur sumară - cel puțin două elemente
care o diferențiază de răspîndita delicatesă sud-estică: există, în primul rînd,
alternativele la sarmaua să spunem clasică, aceea cu carne măcinată de porc
deoarece găsim umpluturi cu carne de
miel fiartă în roșii, în vinete, în ardeii grași,
chiar în mere și gutui numite generic în
turcă echmiadzin tolma. Există, în al
doilea rînd, prezența generoasă a condimentelor din Orientul apropiat, de la
sucul de rodie la mentă, piper și scorțișoară în baia de ulei de măsline și acompaniate de nelipsitul iaurt. Toate aceste
amestecuri sunt fierte încet, de obicei în
oale de pămînt, la foc deschis ori în ancestralul cuptor.
Din acest festin nu puteau lipsi, alături
de strămoșeasca țuică de prune de la
nordul Dunării și Tăriile“ de sezon: ra-

chiul de tescovină, raki rrushi, grappa și
yeni raki pe care le descrie succint albanologul Marius Dobrescu. Tescovina, de
exemplu, „conține în mare măsură cîte
ceva din părțile solide ale strugurelui“
adică„pielițele, sîmburii, resturile de pulpă
și ceva must“2. În consecință, Raki rrushi
sau rachiul din struguri se obține prin
fermentarea rămășițelor în urma presării
strugurilor și cu partea lor lemnoasă. Dacă
Raki rrushi „cu un gust ierbos, înțepător“
se fabrică pe tot cuprinsul Albaniei Raki
mani sau rachiul din dude avînd „o
culoare caracteristică verzuie și o aromă
inegalabilă“ se găsește mai ales în sudestul țării. Fără îndoială nu trebuie să
uităm Grappa, rachiul de struguri italian,
sora rachiului de tescovină, datorată probabil arbărașilor stabiliți în Piemontul
peninsular. De asemenea Yen Raki a devenit și băutura alcoolică națională încă
din veacul al XVI-lea considerată la început neoficială și devenită totuși națională în Turcia modernă.
Desigur, toate aceste exemplificări
sunt, de fapt, niște eșantioane extrase din
universul gastronomic sud-est european
și clasicizat de-a lungul secolelor în pofida
istoriei tumultoase, plină de conflicte
diplomatice și războaie care au condus la
dramatice modificări statale. Pe de altă
parte, împrumuturile și specificările culinare dau gastronomiei culoare și savoare acestui spațiu uman multilingv ce continuă să fie înscris și într-o generoasă
geografie simbolică, pliată altfel pe un
puzzle geopolitic, mentalitar și religios.


1
Mira Skenderi, Sarmalele, ambasadorul
bucătăriei balcanice, în Drita- Lumina, 2017,
nr. 183-184
2
Marius Dobrescu, „Tăriile“ de sezon:
rachiul de tescovină, raki rrushi, grappa și
yeni raki, în Drita – Lumina, 2019, nr. 33
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Ştefan

Borbély

C[lare pe o coad[ de m[tur[

S

criu aceste rânduri când mai avem puţin până la
bucuria Crăciunului, obişnuinţa purtându-mă, în
aceste zile, pe la tarabele comercianţilor ocazionali,
unde găseşti de toate, în marea lor majoritate kitsch-uri, dar şi
unele obiecte care te pun pe gânduri. Cum se face, mă întreb
retoric, că în decembrie avem două accesorii ritualice similare,
care evocă, în mod evident, lustraţia, eliberarea comunităţii de
suprasarcina sacrală negativă acumulată timp de un an de zile?
Nu e copil care să nu aştepte ca ghetuţele sale să ﬁe umplute,
în noaptea de Sf. Nicolae (6 decembrie) cu fel de fel de bunătăţi,
cu precădere dulciuri. Numai că, alături de ele, apare de cele
mai multe ori şi o vargă poleită, ca să le reamintească celor mici,
chipurile, de binefacerile disciplinare ale educaţiei.
Cu doar câteva zile mai încolo, o măturice frumos ornamentată apare printre ofertele vânzătorilor de la tarabele de
Crăciun. În Italia, ea e însoţită de o băbuţă urâtă foc, Befana,
reprezentată în mod obligatoriu cu o mătură în mână, care se
atârnă de obicei deasupra uşii, la intrarea în case. De ce le
sugerăm copiilor că vor fi bătuţi de Moş Nicolae şi de ce măturăm în aşteptarea Anului Nou? Răspunsul preliminar este că
dispunem, în ambele cazuri, de modalităţi sincrone de a însufleţi calendarul, de a-l lua de pe perete pentru a-l transforma în
ritualistică şi mit. Structura noastră sufletească şi cutumiară e
etajată, stratificată, mitul şi ritul aflându-se, de regulă, pe palierul cel mai profund, la care nu ajungem decât prin arheologie,
colectivă sau personală.
Există, pe lângă marile mituri şi rituri, cu care ne desfătăm
citindu-le, o serie de portanţi ritualici mai mici, prezenţi în viaţa
noastră de fiecare zi, pe care abia de îi observăm, nedându-le,
în mod curent, nici o importanţă dincolo de cea imediată,
funcţională. Unul dintre aceşti portanţi e mătura. În imaginarul
colectiv, ea e cunoscută, cu precădere, ca motor de turbopropulsie pentru vrăjitoare, însă e interesant de ştiut faptul că cea
dintâi persoană incriminată pentru a o fi folosit nu a fost o
vrăjitoare, ci un Doctor Divinitatis francez pe nume Guillaume
Edelin, dintr-o abaţie augustiniană de lângă Paris, care a fost
judecat şi condamnat în 1453 pe motivul folosirii unor tertipuri
oculte, el mărturisind-o, între alte culpe deosebit de grave, şi
pe aceea de a fi semnat un pact cu Diavolul, în urma căruia s-a

dus la un Sabbath călare pe o coadă de mătură. Cea mai
timpurie reprezentare a unor vrăjitoare călare pe mătură apare
pe marginea ilustrată a unui uriaş poem compus de către
Martin le Franc (1410-1461), Le Champion des Dames, publicat
pentru prima oară postum, în 1485, la Paris. Aici avem două
băbuţe terifiante ca înfăţişare, dar foarte frumos lucrate artistic,
pe care exegeza le identifică îndeobşte cu membrele grupării
waldensiene, o comunitate eretică de lângă Lyon de la sfârşitul
secolului al 12-lea, care i-a îngrozit pe creştinii de atunci inclusiv
din cauza faptului că nu era exclusivist falocentrică, îngăduindu-le şi femeilor să apară la altar şi să oficieze slujba.
Trecând de oripilările specifice ale exclusivismului creştin
masculin din perioada medievală, ajungem la simbo- listică şi la
antropologie, câteva desluşiri de substrat adăugându-li-se incriminărilor legate de Diavol şi de semnarea unor contracte de
către demoni. Sabbath-ul menţionat de către Guillaume Edelin
prilejuia, îndeobşte, o exacerbare a virtuţilor necurate, inclusiv
sexuale, ale omului. Pasivitatea nu era un sfetnic bun dacă
doreai să participi; dimpotrivă, era nevoie de o potenţare energetică deosebită, luarea între picioare a cozii de mătură
indicând faptul că ea funcţiona ca potenţator energetic, ca o
rezervă de putere, de care nu dispuneai în momentele obişnuite ale existenţei.
Ceva similar pare să se fi întâmplat şi cu „waldensienele”
dezmăţate de pe marginea manuscrisului la care a lucrat prolificul poet Martin le Franc. De obicei, femeile epocii erau
reprezentate într-o postură castă, umilă şi disciplinată, ca şi cum
ar fi fost mereu vinovate de atracţia sexuală pe care o iradiază
şi pe care, modeste şi spăşite, s-ar fi cuvenit să o reprime. Astfel,
„waldensienele” de pe manuscris apăreau ca anti-femei în
raport cu iconografia obişnuită. Dezinhibate, ele aveau acces la
o libertate care celorlalte femei li se refuza, la care se adăuga,
desigur, şi inimaginabila culpă de a se bucura de aceleaşi
privilegii ca şi bărbaţii în timpul oficierii liturghiei. Ajungeai la
acest statut luând o coadă de mătură între picioare, savurând
dezinhibat surplusul de energie pe care ţi-l conferă.
Mături avem peste tot în etnografia domestică românească.
În satele bistriţene ale Bârgaielor, de pildă, mătura e obiectul
unui adevărat cult legat de fertilitate. Nu ai voie să dai cu
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mătura peste picioarele unui flăcău, fiindcă el nu se va căsători
niciodată. Colinda cu turca presupunea înlocuirea unei mături
vechi cu una nouă: baba din alai pornea la drum cu o mătură
veche, cu care le „miruia” pe toate gazdele la care se intra,
numai că ea se strica sau pierdea, fiind înlocuită cu una nouă,
furată de la vreun amfitrion. Victor Kernbach nu menţionează
mătura în Dicţionarul de mitologie generală (1989), însă în
faimosul lor Dicţionar de simboluri, Jean Chevalier şi Alain
Gheerbrant n-au ezitat să-i dedice măturii, „accesoriu casnic
umil, în aparenţă”, un articol aparte1, insistând pe virtuţile sale
benefice, energetizante. În Africa de Nord, de pildă, nu se
mătură casa în timpul doliului, ca nu cumva odată cu mortul să
se ducă şi belşugul. În Bretagne, nu se cuvine să mături după
lăsarea serii, fiindcă rişti să prejudiciezi bunăstarea gospodăriei.
Ultimul exemplu este cel al femeilor kabyle din Algeria, despre
care se povesteşte că merg în întâmpinarea primăverii smulgând nuiele înverzite pentru a confecţiona din ele mături, care
vor fi folosite apoi de-a lungul întregului an vegetal şi agricol,
pe considerentul că energia plenară a naturii, înmagazinată în
primii muguri şi în primele frunze, se va transfera, în mod
benefic, asupra caselor şi grădinilor.
În anul de graţie 1701, celebrul umorist Jonathan Swift
(autorul Călătoriilor lui Gulliver) s-a amuzat copios pe marginea
unui text mai tern scris de către un confrate, redactând un
spumos pamflet intitulat Meditation Upon a Broomstick (Meditaţie legată de o coadă de mătură). Eseul nu are o finalitate
antropologică şi, cu toate acestea, el conţine trei idei speciale,
care te pun pe gânduri. Mătura, spune Swift, este o „creatură
întoarsă cu capul în jos” (a topsy-turvy creature), fiind o reprezentare a lumii carnavaleşti, inversate. Ea ne apare ca un pom
care stă în cap (a tree standing on its head), ca o „fiinţă” la care
facultăţile animale se află deasupra celor intelective sau raţionale. Două aspecte ne interesează la această intuiţie genială,
cea legată de inversiunea vegetală şi cea care se asociază
instinctualităţii.
Prima dintre ele poate fi desluşită cu ajutorul unei analogii.
Pe urmele lui Jane Ellen Harrison (Themis), am vorbit în De la
Herakles la Eulenspiegel. Eroicul (prima ed. în 2001; a doua în
2013) despre riturile falocratice de panspermie ale improvizatorilor din Grecia Antică. Scena cea mai sugestivă arăta în felul
următor: ceata mergea, veselă nevoie-mare, din intersecţie în
intersecţie (erau un rit extra muros), oprindu-se lângă o grămadă de pietre (hermaia) dedicată zeului psihopomp Hermes.
Aici, avea loc un schimb de replici destul de pipărat cu spectatorii (multe dintre subiecte având un caracter politic, se
înţelege lesne de ce conducătorii cetăţilor nu-i aveau la inimă
pe improvizatori), momentul culminant al reprezentaţiei fiind
acela în care purtătorul de phallus din fruntea cetei (phallophoros-ul) scăpa pe jos,„din greşeală”, enormul organ erectil pe
care îl purta, cei prezenţi repezindu-se buluc să-l ajute să îl
recupereze. Se crea o busculadă veselă, zgomotoasă, pe care
unii dintre comentatori au asemănat-o cu cea a unui joc modern de fotbal. Ceea ce se dorea, de fapt, în tot acest simulacru,
era ca phallusul să rămână cât mai mult pe jos, contactul său
cu ţărâna făcând ca „seminţele” pe care le conţine să se
transfere ca aport energetic ogorului pe care se afla. Dacă
ţinem cont şi de faptul că fiecare phallus reprezenta, de fapt,
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un dublet al omphalos-ului de la Delphi, desluşirile vin de la
sine. Tot aşa se întâmpla şi cu mătura frumoaselor algeriene:
dând pe jos cu o mătură făcută din nuiele proaspăt înverzite,
ele transferau gospodăriilor şi ogoarelor proprii puterea deja
confirmată a vegetaţiei din jur.
Cercetând provenienţa măturii care le turbopropulsează pe
vrăjitoarele Evului Mediu, Robin Skelton2 ajunge şi ea la
concluzia unui vestigiu de cult dendrolatric, din care s-au mai
desprins obiceiul de a dansa în jurul unui par desfrunzit sau
acela al urcării pe un par, păstrat, azi, inclusiv de un joc colectiv
de anduranţă foarte dur, practicat în Japonia. Dendrolatria intră
firesc în fizionomia zeiţei galeze a primăverii Blodeuwedd,
femeia făcută din mătură. Se povesteşte despre ea că a fost
soţia – infidelă în cele din urmă – a marelui erou Lleu Llaw
Gyffes, care s-a aflat mult timp sub incidenţa unui blestem rostit
de către mama sa. Pentru a-l dezlega, magii Math şi Gwydion
zămislesc o femeie din flori de mătură (Cytisus scoparius) şi de
stejar, care, căsătorindu-se cu eroul, îl ajută să-şi transgreseze
interdicţia maritală. Blodeuwedd, zeiţa „cu faţa înflorată”
guverna uniunile matrimoniale de primăvară, fiind venerată
totodată pentru capacitatea ei de a capta energiile suprasenzoriale ale cosmosului şi de a le modela în beneficiul oamenilor.
Asta se întâmpla, în mod regulat, la începutul fiecărei primăveri,
când zeiţa „mătura” la un loc virtuţile germinative ale pământului, ocultate în timpul iernii, cu scopul de a le canaliza înspre
bunăstarea viitoare a ogoarelor.
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Etnografia românească şi vastul areal al superstiţiilor din
interiorul ei confirmă din plin asocierea măturii cu fertilitatea.
Se consideră, aşadar, că e interzis să arunci gunoiul înspre soare,
fie la răsărit, fie la asfinţit3, sau să începi o casă nouă cu o mătură
veche, mutatul presupunând în mod obligatoriu aruncarea
celei vechi şi înlocuirea ei cu una nouă. Cenuşa din ajunul
Crăciunului se amestecă cu gunoiul sau cu balega, se păstrează
până primăvara şi se împrăştie pe ogor şi în grădină, marcând
un clasic rit de transfer energetic. Cu prilejul Moşilor de iarnă
(februarie – martie, în funcţie de data la care cad Paştile), nu se
mătură în casă, de teama ca gunoiul să nu ajungă „în gura
morţilor”, Moşii fiind, de altfel, sărbătoarea în care, pe modelul
Feraliei romane (21 febr.), se consideră că morţii se întorc pentru
o zi pe pământ, rudele fiind obligate să îi primească şi să-i
ospăteze.
Tot etnografia autohtonă mai consemnează şi obiceiul
gospodinelor de a bate pomii cu bota sau cu coada de mătură
de Blagoveştenie (Bunavestire), în data de 25 martie. Prin
raţionalizare, s-a ajuns să se spună că se procedează în acest fel
pentru a-i „speria” cu tăiatul pe cei neroditori, însă motivul de
adâncime este altul, similar cu obiceiul lui Moş Nicolae de a le
duce nuiele copiilor: bătând tandru copilul, stimulezi în el
energiile de creştere, la fel cum procedezi cu pomii din grădină.
De altfel, ritualistica„bătutului”se asociază, de regulă, momentelor de sfârşit, respectiv început energetic, când ceea ce este
latent, „adormit” trebuie să fie „trezit”, pus să lucreze. Să ne
aducem aminte că Februarie era ultima lună a anului vechi la
romani, Anul Nou începând la 1 Martie, numele ultimei luni
trăgându-se, etimologic, din februa, fâşiile de piele cu care
femeile erau bătute în aşteptarea Noului An. Nu fiindcă ar fi fost
rele sau neascultătoare, ci pentru a le stimula fertilitatea, Martie
fiind, literalmente, suprasaturată de sărbători ale procreaţiei şi
maternităţii. Bătutului cu februa i se asocia, de altminteri, şi o
semnificaţie de lustraţie, de purificare, întreg„răul”anului vechi
fiind scos în afara comunităţii, pentru a se face loc curat noului
care soseşte.
Deloc întâmplător, aşadar, mătura e şi psihopompă, fiindcă
leagă două tărâmuri. Înspăimântătoarea Babă-Iagă a folclorului
rusesc mănâncă fete frumoase (cu precădere pe frumoasa
Vasilisa, cu părul de aur), terorizează feciori aflaţi la vârsta
însurătorii, locuieşte în adâncul cel mai întunecat al codrului,
într-o colibă care se învârteşte pe un picior de găină, zboară pe
un mojar şi poartă în mână o mătură, cu care şterge urmele
drumurilor pe care le face. V. I. Propp, în Rădăcinile istorice ale
basmului fantastic4, analizează figura ei zoomorfă şi thanatică
în contextul structurilor paradigmatice ale riturilor de iniţiere,
marcate de moartea simbolică şi renaşterea protagoniştilor.
Trecând în revistă aproape toate ipostazele sale, dintr-un areal
tipologic uriaş ca dimensiune, Propp se opreşte, între altele, şi
la caracterul ei de mamă de substitut pentru erou, de la care
acesta dobândeşte – adeseori când se aştepta mai puţin,
fiindcă perspectivele prime fuseseră mai degrabă terifiante – o
serie de beneficii. De aici derivă paradoxul funcţional principal
al protagonistei: deşi, spune Propp, sunt trei categorii de bază
ale Babei-Iaga, cea de răpitoare (mai ales de copii, pe care-i
prăjeşte), de răufăcătoare (care îşi schinguie victimele) şi cea de
donatoare5, aceasta din urmă prevalează, vizitatorul, supus

iniţial unor probe de rezistenţă fizică şi psihică greu de suportat,
fiind răsplătit ulterior regeşte (cu un cal, bogăţii, nestemate sau
chiar cu o soţie). Calitatea de rezervor energetic al Babei-Iaga se
confirmă astfel cu asupra-de-măsură; totul e să treci probele şi
să ştii cum să-i câştigi bunăvoinţa.
În Antologia de folclor maramureşan a lui Dorin Ştef, pe care
am citat-o deja, se vorbeşte la un moment dat (pp. 78-79) şi de
o altă întrebuinţare a măturii, şi anume cea medicală. Bolnavul
de pocit (“când omul înţepeneşte, n-are somn, este indispus”) e
descântat după ce este întins pe spate şi i se trece pe deasupra
corpului, de mai multe ori, o seceră combinată cu o mătură.
Utilizarea medicinală a măturii ne aduce în preajma incidenţelor sale orientale, cea mai cunoscută dintre ele fiind aceea a
zeiţei Shitala din India,„cea care răcoreşte” febra bolnavilor (de
malarie sau din alte cauze), fiind reprezentată cu un recipient
globular în mâna stângă (ambiguu, fiindcă se crede că el
conţine atât seminţele epidemiei, cât şi remediul farmaceutic
împotriva febrei provocată de aceasta) şi cu o mătură în cea
dreaptă. Iconografia ei implică, de regulă, şi un paredru (însoţitor masculin), în persoana demonului febrei Jvarasur, disciplinat cu ajutorul măturii din dotare. Exegeţii6 au remarcat
imediat că, alături de componenta medicală propriu-zisă, avem
aici figura unei feminităţi dominatoare, deşi atribuţiile erotice şi
materne ale Shitalei sunt de cele mai multe ori estompate. Ea
rămâne, însă, ipostazierea unor facultăţi benefice, apotropaice
ale lui Durga („zeiţa-sinteză” a Indiei, cum a fost caracterizată),
Shitala fiind celebrată, în unele regiuni, şi ca întrupare parţială
a lui Lakshmi, marea soţie a zeului Vishnu.
Profitând de ocazie, nu putem să ne luăm mătura şi să
părăsim tema fără să menţionăm şi faptul că în Marele Deşert
de N-V al Indiei (Thar), la graniţa cu Pakistanul, funcţionează şi
un muzeu al măturii, unic, din câte ştiu, în lume. El a fost înfiinţat
în anul 2000 de către Komal Kothari, în satul Moklawas, care se
află cam la 23 de km de Jodhpur. Adăposteşte instrumente
muzicale tradiţionale şi mături, acestea din urmă fiind rostuite
în două subclase distincte, măturile feminine (cele de sorg şi
similare, de interior) fiind separate de cele masculine, mai aspre,
asemănătoare celor de nuiele şi vrejuri, pe care le folosim şi noi
în exterior. Întrucât există şi o asimetrie ritualică între cele două
categorii, cele feminine, explică amfitrionul, nu pot fi ţinute
decât vertical, în picioare, pe când celelalte pot beneficia şi de
o expunere mai indolentă.


1
Balai. În: Jean Chevalier – Alain Gheerbrant: Dictionnaire des
symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, nombres. Édition
revue et augmentée. Robert Laffont/Jupiter, Paris, 1989, pp. 98-99
2
The Practice of Witchcraft Today: An Introduction to Beliefs and Rituals.
Carol Publishing Group, 1995
3
Dorin Ştef: Antologie de folclor din Maramureş, 2008, p. 106. (Accesată
în data de 13 dec. 2020 pe site-ul www.omra.ro.
4
Traducere de Radu Nicolau. Prefaţă de Nicolae Roşianu. Ed.
Univers, Bucureşti, 1973. (V. cap. III, Pădurea misterioasă, pp. 49-127
5
Ibid., p. 50
6
Ralph W. Nicholas: Fruits of Worship. Practical Religion in Bengal.
Chronicle Books, New Delhi, 2003. V. cap. 6, The Fever Demon and the
Census Commissioner: Shitala Mythology in Eighteenth and Nineteenth
Century Bengal, scris împreună cu Aditi Nath Sarkar
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o iubire platonică
mi-ar trebui
să mă decentrez
așa cum am avut cu Beckett
fără ca el măcar
să ﬁ știut vreodată
cum plecau rochiile mele
îmbibate într-o nevoie de hotar
pe strada aia măruntă
unde într-o bună zi n-am mai fost
„o doamnă” (doamnă tot fusesem)
și unde ce eram
era tot ce aveam
știusem încă de la încuierea ușii
casei și chiar de la nașterea mea
că picioarele mele
devin nesigure
când văd bomboane în vitrină
la liber sau la vrac
îmi tot spusesem pe drum
că vitrinele distorsionează
și că scuﬁța roșie a fost pedepsită
că s-a abătut din drum
plus că toate războaiele încep cu dorința
de a poseda
ce nu (ți) se cuvine
n-a contat
că, deh, eu sunt egală cu mine
în toate cele și în toate cele ce vor ﬁ
așa cum dorința
rămâne constantă
nu aia concupiscentă (pe care ați citit-o voi,
acu’, printre degete și m-ați condamnat)
ci aia de a avea o țigară
cât centura Bucureștiului
dacă nu s-a înțeles mare lucru de aici
nu înseamnă nimic
n-ați avut disponibilitate.

egalitatea
se observă
doar din poziție superioară
spre exemplu de la etaj
un etaj deasupra căruia
nu mai stă nimeni
decât Dumnezeu
de aici
ai șansa să vezi în jos
perpendicular
așa vezi cel mai bine
pe pervaz
ceainic mic roz fané
adus de la Karlovy Vary
fără apă termală
deci practic inutil ca mine
2 vaze la fel de mici
furate (deci păcatele sunt tot mici)
dintr-un apartament
care nu mi-a aparținut
cum nici vazele uitate
nu mi-au aparținut

Tatiana
până într-o zi
4 ghivece cu ﬂori
cărora nu le vorbesc
deși Geta mi-a spus
că ar trebui s-o fac
mai jos de pervaz
pentru unii scăparea
pentru alții moartea
pe asfalt urmele albastre
lăsate de frunzele galbene

Ernuţeanu

nu-mi place Jennifer Lopez
(da’ cui îi pasă?)
îmi place să mănânc
cu piciorul drept sub mine
și genunchiul stâng la gură
vârsta mea emoțională abia a împlinit 3 ani
îmi place să-mi lipesc spatele de calorifer
până mă frige ca pe frigănele
să-mi aduc aminte că spatele
mai are și funcția de a te ține
departe
de complicații
spatele drept, vreau să zic,
ca multe altele care tot drepte trebuie să stea
ca să ieși cu bine din situație
asta
pentru că
vârsta cărnii mele are vârsta mea
fără 27 de ani (și atunci nu știi)
că sunt detalii
care te recomandă
drept o păcătoasă
ai venit cu ele
nu le-ai dobândit
așa cum se întâmplă
cu competențele
n-ai tocit nicio curea
dintre toate cele mute
cu care ai venit
aceleași care
au refuzat încă de la hărăzire
și refuză să te țină
nu să-ți dea drumul
tu ai vrea
da’ așa au venit ele, solide, netede, cu
catarame sănătoase, fără defecte majore
da’ nu au forță, în rest, impecabile
nu te-ar crede nimeni
dacă te-ai apuca să le vinzi

că sunt la mâna a doua
da, cum spuneam,
nu au forță
deși pentru asta ți-au fost trimise
te prefaci o lună, două, un an
(am încercat și 5) că țin
mai că te somatizezi
de zici că strânsoarea e adevărată
ba, chiar simți că diafragma presată
nu lasă să intre atâta aer senin cât ai vrea
da-i minciună adevărată
toate curelele stau la câțiva centimetri buni
de pielea ta

dacă ne vom mai întâlni
golurile
am să te ascult
cum privesc casele simple săsești
cu teama că acolo nu mai stă nimeni
deși coșul pare că fumegă

îmi beau cafeaua
în ﬁecare dimineață
în același loc
privindu-mă lateral în oglinda din stânga
îmi plac umerii mei
ca în toată copilăria când plecam
cu sticla de pepsi să o beau în oglindă
(în care mi se arăta de ﬁecare dată
asimetria cozilor, cea din dreapta mai umilă,
cea din stânga 2 cm mai aspirantă)
ca să nu mai ﬁu singură
ca și când rutina gestului ar ﬁ
promisiunea unui azi liniștit
ca al celui de ieri și al precedentului ieri
și al ieriului din toate zilele trecute de ieri
fericirea mea a fost întotdeauna în zilele
de ieri, nu joi, nu luni, nu în weekend,
nu de ziua mea și niciodată când a trebuit
în trecut nimic rău nu se mai poate petrece
e cel mai sigur mod de a trăi
îmi aprind țigara, îmi fac picioarele spaghetti
și amestec în zidurile
amare ale ceștii
niciodată până la fund
dacă e liniște pot să-mi aud ﬁsurile
scarș-scarș.
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Ana Mirabela
Diacu

Spre nicăieri
Cearșaful păstrează urma caldă și parfumată
a trupului tău,
cafeaua așteaptă ﬁerbinte să îți sărute buzele moi.
O altă dimineață în care ești și nu sunt;
la ce te gândești, de cine ți-e dor?
Mereu singur ca un rege pierdut pe o tablă de șah
din care regina s-a prăbușit; jucătorii au murit.
Pe cine visezi, ce îți dorești?
Cămașa ta miroase a esențe scumpe,
a cer rece de iarnă, a stea polară;
te grăbești, ca în ﬁecare zi, către un loc doar de tine știut.
„Noi nu avem timp”, mi-ai spus...
și cuvintele s-au spart sub goana pașilor grăbiți
ai celui care pleacă întotdeauna primul
spre nicăieri.

Hoinar
Cercelul ei perlă ascunde multe tristeți,
tu știi asta fără să ți-o spună nimeni.
Vântul îți îmbrățișează trupul
pierdut pe alei umbrite
și te gândești că nu o să o mai vezi nicicând.
Siluete apar și dispar
pe măsură ce înaintezi prin ceața densă.
Drumul acesta nu duce nicăieri;
Orașul te urmărește prin turle desperecheate.
Te ning gândurile, amintirile.
Se sting, pe rând, toate luminile
în timp ce tu hoinărești
printr-un oraș străin
purtând în buzunarul de la piept
cercelul ei perlă cu toate tristețile
închise în el.

Mâini
Voi deconstrui din amintire atingerea mainii tale
Pana la cea mai scurta si ﬁerbine apropiere
dintre degetele noastre;
Vreau sa resimt pana in ultima celula a ﬁinței mele
Caldura palmelor tale care lasa urme in carnea mea
Ca pasii mici de pisica ratacita prin zapada abia asternuta,
Pe o strada nestuita de nimeni.

Vreau sa le simt parfumul si amprenta atat de pacatoasa
peste ﬁecare centimetru din mintea mea
Mult prea ocupata de tine si de tot ce inseamni tu.
Sa deslusesc harta din palmele tale si descopar din ea drumul
Catre comoara ascunsa in suﬂetul tau,
Ca un pirat neinfricat pe un vas prea bătrân pentru valurile
Neinchipuit de mari si spumoase
Ce vin din adanc.

Știam că mă vei găsi
Am scris despre tine
Cu mult înainte să te am.
Știam că o să apari de nicăieri
Ca o adiere de primară
Printre cireșii înﬂoriți.
Te-am construit din cele mai frumoase cuvinte
Și te-am așteptat cu tâmpla rezemată de icoane.
Cumva, știam că de acolo trebuie să apari!
Ți-am întâlnit privirea
Cu mult înainte să te cunosc
Și am știut că mă vei iubi
Ca pe o muză.
Poemul acesta e pentru tine:
Știam că mă vei găsi într-o zi!

Un fel de recviem
Ți-aș ﬁ spus că e prea devreme,
Dar afară, moartea își ﬂutura aripile triumfală;
Ți-aș ﬁ spus că mai sunt multe de făcut
Însă mă izbea în spate un miros de„prea târziu”.
Ți-aș ﬁ spus tot ce nu ai auzit până atunci
Dacă nu mi-ar ﬁ urlat în timpane tăcerea apăsătoare și grea.
S-a oprit ceasul înghițindu-și speriat ticăitul.
E o nemișcare în aer care mușcă din noi.
Ți-aș ﬁ spus că e prea devreme pentru despărțiri
Însă cuvintele mi s-au înﬁpt dureroase în piept și am plâns.
Ți-aș ﬁ spus...
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ace parte din strălucita pleiadă a scriitorilor de origine română care au luat
calea exilului, dar au rămas profund legați, prin opera sau spiritul lor, de
pământul natal. S-a născut la București, în 1945. A plecat în anii ‘60 cu
părinții în Argentina, unde s-a stabilit și s-a dedicat literaturii, ﬁind astăzi una dintre
scriitoarele argentiniene cele mai apreciate. A trăit și la Paris, unde i-a cunoscut pe
marii săi prieteni Ionesco și Cioran, care i-au inﬂuențat puternic destinul literar și
cărora le-a dedicat emoționante pagini. Cultivă în chip fericit proza: a publicat
șapte romane, dintre care două, Penultima călătorie și Noapte bună, domnule profesor! au fost traduse și în română, poezia - este autoarea a șase cărți de versuri -, și
eseistica. Este colaboratoare la principalele publicații din Argentina și din lumea
hispanică. Cărțile sale au fost traduse în engleză, franceză și română. A primit
numeroase distincții și premii, naționale și internaționale: în 1964, cel acordat
de „American Romanian Academy of Arts And Sciences" din SUA, unde
obținuse și bursa Fulbright; Societatea Argentiniană a Scriitorilor i-a conferit
Eșarfa de Onoare și Premiul Meridianul de Argint, iar în 2018 a primit din
partea Primăriei din Buenos Aires titlul de „Personalitate de excepție a
Culturii”. În 2009 și 2013 a fost distinsă în România cu Medalia de Excelență
pentru difuzarea culturii române în străinătate.

F

Scrisoare c[tre Ionesco
Prieten drag,
Mi se pare că toamna ar trebui să ﬁe anotimpul scriitorilor,
melancolici prin vocație sau prin destin (dacă între acești doi
factori există vreo deosebire).
În această ploioasă toamnă argentiniană, în care ziarele și
buletinele de știri spun că ați murit, nu pot să nu-mi amintesc
de cealaltă seară de toamnă, în acel Paris din 1962.
Vă văd astăzi cu ochii îndepărtatei pubertăți care mă împovăra pe atunci și scena este aceasta: sunteți așezat exact în colțul,
exact în fotoliul - pe care memoria mea le reconstruiește cu
ușurință - din casa aﬂată în ”XVII-ème arrondissement” a iubitului meu prieten, criticul de artă român Ionel Jianu.
Să continuu. În acea seară erați așezat alături de Rodica, soția
dumneavoastră; în dreapta, în alt fotoliu, stătea Mircea Eliade.
Mai erau și alții, dar eu n-am mai văzut pe nimeni altcineva.
Ceea ce s-a povestit în ziua aceea era atât de interesant încât
entuziasmul meu a atins culmi de nedescris ﬁindcă domnea
totodată o naturalețe desăvârșită în acea întâlnire de prieteni
invitați la ceai.
Se vorbea despre ghicitori și clarvăzători.
„Eu cred cu tărie în asta” - ne-ați asigurat. Mie mi s-a prezis
că voi muri la douăzeci de ani. Și asta s-a dovedit a ﬁ absolut cert,
pentru că eu am murit la douăzeci de ani”.
Toți au râs zgomotos, parcă întărind adevărul aﬁrmației
dumneavoastră.
După o zi, cu un voluminos caiet de poeme scrise în franceză, stăteam cu coatele sprijinite de biroul dumneavoastră,
citindu-vă versurile acelea puerile.
Asta se întâmpla în micul apartament în care locuiați pe
vremea aceea, împreună cu familia, pe rue de Rivoli, la un etaj

cinci fără ascensor, printre rafturi de cărți, tablouri de Max Ernst
și acea de pe atunci faimoasă colecție de rinoceri, de toate mărimile, materiale și proveniențele, căreia într-o anumită ocazie i
s-a adăugat unul micuț, din onix argentinian.
După trei ceasuri, ieșeam din casa dumneavoastră copleșită
de daruri și de imbolduri, și - pe deasupra - conștientă de miracolul care se săvârșise, dar ignorând că acesta avea să înrâurescă
întregul meu drum în literatură.
Poate că prietenia este forma cea mai elevată a iubirii,
deoarece nu pune condiții.
De-a lungul anilor, aceste întâlniri cu dumneavoastră la Paris
sau la Buenos Aires, cu chipul dumneavoastră - amestec de
clown și de Buda -, cu felul acela tăcut de a observa, de a vorbi
aproape sﬁelnic, murmurând doar pentru a lansa fraze lapidare,
încărcate de o inteligență care dădea ﬁori, aveau să ﬁe decisive
pentru mine.
Împărtășeam cu dumneavoastră, iubite Maestre, iubite
Eugène, atâtea și atâtea lucruri!: rădăcinile unei frânturi zbuciumate de pământ natal, codurile secrete ale unei limbi, descumpănirile înstrăinării, peripețiile tragicomice pe care le implică
adaptarea în noua patrie.
De atâtea ori mă simțisem ca un personaj în plus din piesele
dumneavoastră, din oricare dintre ele, fără să știu dacă situația
în care mă aﬂam era de râs sau dramatică, grotescă sau patetică.
Ați povestit că, în copilărie, ați vrut să ﬁți călugăr. Vă mărturisesc că eu, la doisprezece ani, am început un roman al cărui
protagonist era un tânăr călugăr de la o mănăstire din Sinaia.
Însă când ați ajuns om în toată ﬁrea, dorința de a crede în
Dumnezeu nu a dat roade. Până și prin această iritare pe care
v-o stârnea lipsa de credință mă simțeam identiﬁcată cu dumneavoastră în acei ani.
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Pascal, pe care îl admirați atât de mult, a scris aceste rânduri
cu care precis ati ﬁ fost de acord: „Eu nu știu cine m-a adus pe
lume, nici ce este lumea, nici ce sunt eu însumi; mă aﬂu într-o
necunoaștere teribilă a tuturor lucrurilor; nu știu ce este corpul
meu, ce sunt simțurile mele, ce este suﬂetul meu și această parte
din mine însumi care gândește ceea ce spun, care meditează în
legătură cu toate și cu sine însuși, și care nu se cunoaște mai
mult decât cunoaște restul lucrurilor. Tot ce știu este că în curând
va trebui să mor, dar ceea ce ignor cel mai mult este această
moarte a mea de care nu voi ști să mă feresc”.
Bineînțeles că Pascal și-a găsit credința și a trăit în credință,
la fel ca alte două ﬁguri pe care le admirați: San Juan de la Cruz
și Santa Teresa de Ávila. Figuri la care poate dumneavoastră
râvneați cu acest nesaț tipic al scepticilor tânjind după supranatural.
Când, două decenii mai târziu, am avut privilegiul să-l cunosc pe Cioran, am simțit în ﬁința lui aceeași disperare de a nu
putea eluda mecanismele rațiunii și a se ancora în credință.
Dar asta e altă poveste.
Mă reîntorc la începutul anilor ‘60, la acele timpuri în care în
Paris cuvântul„avangardă“ mai avea încă sens, când mă duceam
să văd piesele dumneavoastră în subsolul de la La Huchette,
când ne întâlneam să bem o cafea la barul de lângă teatrul Sarah
Bernard.
În acea epocă literatura și fericirea alcătuiau o ciudată sinonimie care avea să ﬁe unică pentru mine.
Spiritul dumneavoastră iconoclast, ironiile demolatoare,
inﬁnita înțelegere a slăbiciunii omenești, cu compasiunea și mila
aferente, totul îmi demonstra în ce măsură viața și creația artistică erau totuna. În dumneavoastră și în teatrul dumneavoastră
totul se întrepătrundea: disprețul față de platitudini, de cuvintele goale de conținut (sloganuri), de„clișee“, de mecanismul
dezaxat al totalitarismelor și, plutind ca o obsesie, ca un spectru,
veșnica dumneavoastră spaimă de moarte.
„Nicio societate n-a putut alunga tristețea omenească,
niciun sistem politic nu ne-a putut elibera de suferința de a trăi,
de teama de a muri, de setea noastră de absolut. Condiția
umană este aceea care guvernează condiția socială și nu invers”.
(”Note și contranote”).
Încătușat între interogațiile dumneavoastră, erați neajutorat, sarcastic, pesimist, intens, bun, melancolic și genial.
„Orice operă de artă trebuie să ﬁe o chestionare. La urma
urmelor, nu există răspunsuri. Sau, în orice caz, nu există răspunsuri deﬁnitive. Astfel încât nu răspunsul este cel care
lămurește, ci întrebarea”.
Cu toate că în eseurile dumneavoastră ați încercat în repetate rânduri să vă explicați teatrul (fapt ce a fost criticat cu o
anumită severitate în Franța), într-adevăr nu vă încredeați în
explicații.„Explicația ne desparte de uimire, singura cale de a ne
apropia de incomprensibil”, ați scris în„Découvertes”. Vă refereați
oare la Dumnezeu? Probabil.
„Faptul de a putea să mă minunez este ceea ce mă ține în
viață. Astăzi, ca și ieri. Poate mai puțin ca ieri. Mai puțin, cu
siguranță.”
În ultimii ani arătați obosit, ﬁzic și moral.

Obsedat de boală și de ideea morții, aproape că nu puteați
trăi. În splendidul apartament de pe Boulevard du Montparnasse, printre icoane românești, cărți și amintiri, simboluri de
afecțiune, omagii și glorie, păreați totuși speriat.
Cu veșnicul tricou col roulé de culoare deschisă și costumul
închis, sprijit în baston, dădeați impresia de vlăguire.
Privirea vi se stinsese și ochii, în spatele pleoapelor grele,
somnoroase, păreau că zăresc deja incertele frontiere între somnul cotidian și cel de pe urmă.
Se vorbea mult mai puțin de literatură și mult mai mult de
neliniștea dumneavoastră existențială, de bolile dumneavoastră
și de bolile planetei. Singura lumină care vă rămânea era pictura,
acele graﬁsme ”naïfs” pe care, câteva luni pe an, le plăsmuiați
cu entuziasm în atelierul pe care un prieten vi-l instalase în
Saint-Gallen, în Elveția.
Am un catalog al uneia dintre numeroasele expoziții de
acolo și câteva rânduri afectuoase scrise dedesubtul reproducerii unui tablou care mă impresionase, intitulat „Doamna
malignă”. Apărea aici o femeie îmbrăcată în negru, enormă față
de celelalte siluete. Era „ea”, cea din temutul dumneavoastră
coșmar recurent.
Nădăjduiesc că a încetat să vă mai sperie în clipele de pe
urmă. Nădăjduiesc ca Domnul să vă ﬁ insuﬂat, în întâlnirea ineludibilă, acea pace supremă de care vorbesc unii mistici.
Detestând mizeriile bătrâneții, a trebuit să le înfruntați, poate
pentru că vă erau scrise în destin. Dar acasă era totdeauna de o
atmosferă plăcută și primitoare, dragostea maternă, tandră și
energică a soției, amprenta omniprezentă a ﬁicei, Marie-France,
căldura prietenilor și acea tihnă aproape sacră ce însoțește de
obicei celebritatea.
Iubite prieten: toată viața mea vă voi ﬁ recunoscătoare pentru nespus de multele dovezi de generozitate, pentru glumele
dumneavoastră, pentru disponibilitatea și timpul pe care mi
le-ați dăruit, pentru frazele adresate, fără vanitate și fără intenție
moralizatoare, și care mi-au fost cei mai buni sfetnici.
Într-o bună zi ne vom întâlni dincolo de cuvinte, în acel
esperanto telepatic care leagă ﬁințele apropiate.
Ne vom revedea, sunt convinsă, pentru că în acea toamnă
de la Paris, din 1962, când am avut fericirea să vă cunosc, am
intuit că, în realitate, ceea ce se întâmplă este reluarea unui
dialog întrerupt în alt moment al unui alt timp. Tot așa mi s-a
întâmplat când i-am cunoscut pe Cioran, în mansarda lui de pe
strada Odeon, sau pe Girri aici, în Buenos Aires.
Mă despart cu lacrimi în ochi, căci pentru a vă vedea din nou
nu mai am altă cale decât cea a memoriei, și ﬁindcă știu că
Parisul fără dumneavoastră nu va mai ﬁ la fel.
Și pentru că știu că în La Coupole, viitoarea ”café-crème” nu
va mai ﬁ cu lapte, ci cu o tristețe inﬁnită.
Cu toate astea, vă promit să repet unele ritualuri, pentru că
numai prin ritualuri putem să îi reînviem pe cei pe care i-am
iubit.

Prezentare și traducere de TudorA șAndru meHedinți
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Gabriela Chiran
așteptare

zi însorită

știu precis ce este în nuca asta aurie
– bat pariu cu viața

ruptă de lume pe nisip… de gânduri de cuvinte…

dar nu mi-e foame de tine toamnă n-o voi sparge
o voi păstra întreagă până când va suna
a gol

aș ﬁ vrut eu: uite că o neliniște rugătoare tot îmi adie în sânge
o recunosc – de când oi ﬁ scriind cu ochii țintă la un cer înstelat?
cerul care de regulă se deschide înăuntru să lumineze vreo noapte
răsărită acolo…

abia atunci
eu
tot mai mică devenind între timp
voi trece nevăzută
prin zidul poros

și
așa cu ambele mâini pe lângă trup
încep să bat la o tastă închipuită litere pe nisip
(degetele știu bine locul ﬁecăreia)

acolo să aștept
să bată înfometat de primăvară un nenăscut oarecare
tot mai mică în nuca asta promițătoare
să intru

bat sigur precis în timp ce în sângele meu cineva dansează
îmi cânt pe clape îi cânt
nerăbdătoarea melodie

poate chiar eu dinăuntru
să ﬁu înfometatul acela...

deodată o acoperă vuietul mării
sângele merge acum
singur
la pas

plata

eu aș scrie

dependent de toți de prieteni de dușmani
de fericiți de disperați de bunii și răii conviețuind
mai mult sau mai puțin parazitar unul față de celălalt
de toți aceștia care fac împreună eul meu plural
– de noi altfel spus
de eul meu condensat
mai supus mă declar totuși unuia anume
celui rătăcind pe-afară prin apriga libertate
celui care întors de pe culoarele ei orbitoare
din hrubele și catacombele ei
mă răsfață zilnic cu neverosimile răspunsuri la întrebări năzărite
probabil în zori
minunate întrebări bănuiesc
hrană sigură pentru o foame adumbrită de somn
de mine dependent – cel care își îngăduie luxul
de-a absenta uneori din memoria mea
niciodată însă de la subtilele spargeri
pentru care plătim totuși
deși neprinși amândoi:
două mâini drepte de o parte și de cealaltă a ferestrei
ca una
pe același drug împletindu-se

drog
numai cafeaua își deschide larg
și perﬁd înspre mine ochiul negru din ceașcă
în rest
lucrurile nu văd nu aud – cască
sunt și eu
la urma urmei una din ﬁreștile certitudini-incertitudini
pe care ni le servește onest
Universul – și mie și lor
până la moarte una din cealaltă
să mușcăm
întreagă rămânând ﬁecare nevătămată
până la moarte
așa să stăm la masa asta de orbi și de surzi
mulțumesc pentu masă Senior
tu mă vezi
mă auzi?
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Marilena Apostu
ascultă-mi somnul învelit cu jumătate de cer

pe străzi neştiute un plâns de copil

un chip zăvorât seară de seară locuiește într-o încăpere
cu pereții plini de griji. Îngerii pictează
o cămașă subțire de noapte și măsoară singurătatea
cu silabe rupte-n fâșii.
Ferestrele creionează o răzvrătire,
pofte de amintiri strecoară o spaimă frumoasă
părului despletit. Între mine și tine respiră o întrebare.
Luna își târăște frumusețea prin oraș.
Ar ﬁ trebuit undeva secunda să pătrundă cu fața la perete,
ploi uitate și degetele tale moi…învelesc un cântec.
Lumina e amară ca o frunză de nuc.
Somnul meu se umple de apă și mă duce lângă cel lăsat
să-i ung rana cu lumină, să-i spăl încă o vină ațipită.
Să-i dau înapoi jumătate din ﬂorile de zarzăr căzute pe jos.

mă tot caută. O altă noapte prinde rădăcini
în palmele bătrânului plecat din fotograﬁa aceasta.
Ascult cum lanțurile
strigă o femeie frumoasă pe nume.
Singurătatea alăptează frica din mine.
Pe aici nopţile sunt tot mai lungi, tot mai reci,
carnea mea caută căldura versului tău,
albele mângâieri cu care m-ai învelit la plecare
s-au zdrenţuit,
genunchiul dezgoleşte trecutul mărturisit.
Acum frica loveşte fără milă pereţii,
toamna-n oglindă se sparge în ţăndări.
Pe buzele mele îngerul a ruginit şi nici măcar
nu ştiu cum să ies
din lacrima care tot mai tare mă strânge.

sunt ca o pădure îmbătrânită-n toamnă
nu mai cred în ferestre pedepsite cu ceață,
nici în frunzele moarte cu miros de scrisori netrimise.
Încet, încet plânsul mă uită
e un crud adevăr
cuvintele nu pot să mai aștepte răsăritul,
frica e plină de răni ce ne leagă în neliniști.
Plouă. În toată casa doar eu și această lacrimă
răsfoită de umbre. Aș vrea să ﬁi aici
să vezi și tu cum întunericul ațipește
în pletele mele povestite de ﬂuturi.
Pe stradă nu e nimeni cu grabă sub tălpi
tac și ascult cum cineva încearcă
să deschidă trecutul uitat sub praguri.
Frica mea încearcă zăvoarele.

în timp ce noi povestim ﬂeacuri
despre mine, despre viața ta...
un peron rătăcit desenează ploi.
Cerul e bănuit că ar avea legătură cu urmele sărate
crescute pe oase.Vrei să-mi mângâi amintirile trezite!
Am ajuns prea târziu.
Somnul mucegăiește în rănile tale.
Spânzurătorile s-au plictisit de atâtea duminici
uitate în sertar. Îngerul n-a mai venit la cină,
ochii mei turcoaz
nu știu dacă mai sunt necesari. Mi-e dor de tine
taman acum când degetele mângâie plopii.
Scriu aceste rânduri,
pe tine te dor oasele, pe mine cuvintele.
Pe trup se învinețesc șoaptele.

mi-e teamă de graba ta
am doar o săptămână în care îmi voi permite să plutesc.
Mângâi infernul și cred că ești tu.
Ultimul cuvânt se reazemă de sânge, când toți adorm
ies tiptil să țes un imn peste ape.
Mâinile tocmai acum au atâta nevoie de tine,
viața mea e un șir de gropi.
Azi-noapte am visat oase de cal și oameni triști
ce treceau pe sub balconul tău.
Dumnezeule, cine mi-a furat toate duminicile?
Privește-mi mâinile ți-am spus și nu le-ai privit.
Întuneric afară.
Privește-mi părul ți-am spus și nu l-ai privit.
Nimeni pe drumul dintre noi.
Mi-am luat concediu să mă pot gândi la tine,
ce faci cu gândurile astea: mi-am zis,
nu vezi că oamenii calcă pe ele? Strigătul dărâmă orașul.
Singurătatea mă strigă cu nerușinare,
îmi dezvelește picioarele.
Ieri m-a căutat la telefon moartea, i-am închis și
am deschis larg ferestrele,
nu s-a dezlipit o clipă de mine.
Sub pretextul că vreau să beau apă
o las o clipă și mă duc în dormitor să privesc
portretul tău agățat pe perete.

Din volumul Orașul cu femei triste, în pregătire la Editura Neuma
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Andrei Cosmin Tudor

T

otul a început cu dimineaţa zilei de 14 aprilie 19... Mă
pregăteam să cobor să-mi cumpăr pâine, cafea şi ţigări.
Locuiam pe strada Protopopescu, într-o locuinţă cu
patru etaje fără ascensor, eu locuiam la etajul al treilea. Aveam
o baie, o bucătărie mică şi o cameră care îmi servea de dormitor,
birou, bibliotecă, sufragerie. Era mobilată cu o sofa, pe care şi
dormeam, un birou cu un fotoliu vechi, o bibliotecă ticsită cu
cărţi şi alte vrafuri de cărţi prin toată încăperea, cred că la timpul
acela aveam în jur de patru mii de volume. Mă îmbrăcasem şi
am pus mâna pe birou să îmi iau portmoneul, când văd un mic
Araneus diadematus. Cât o unghie era! Îşi începuse munca la
măreaţa sa pânză care-i va servi drept casă şi bucătărie, întocmai
ca şi camera mea. Îşi ţesuse pânza între câteva cărţi, pe care,
până la plecarea micului meu prieten, nu le mai atinsesem, şi
abajurul albastru al lămpii. L-am privit câteva clipe şi apoi am
plecat. Am coborât în grabă scările celor trei etaje. Pe când
coboram treptele de la intrarea în clădire, în stânga pe trotuar, pe
o bucată de carton şedea un bătrân cu un alt carton în braţe pe
care scria: „Sunt orb. Mi-e foame!”, iar în faţa lui avea o cutie cu
câteva monede. Văzându-l, mi s-a făcut milă şi mi-am întins
mâna spre cutie să-i arunc câteva monede, când el brusc mă
prinde de mână şi se uită la mine cu nişte ochi albaştri, sticloşi şi,
parcă, mai speriat decât mine.
– Să nu te duci astă-seară la operă! îmi spuse cu o voce
tremurândă, aproape stinsă.
Am reuşit să-mi trag mâna din mâna lui şi stăteam în faţa lui
uimit şi înspăimântat.
– Să nu te duci astă-seară la operă! îmi repetă cu aceeaşi
voce tremurândă. Să nu te duci! Ai auzit?
– Da! i-am răspuns. Dar de ce să nu mă duc?
– Acolo îţi vei găsi nenorocirea.
– Ce nenorocire? întrebai cu spaimă.
– Nu-ţi pot spune, căci nici eu nu ştiu precis. Atâta ştiu, că
te vei nenoroci dacă te vei duce.
– Atunci, staţi liniştit că nu am de gând să mă duc nicăieri
altundeva decât până la alimentară să-mi cumpăr pâine, cafea
şi ţigări. Nu am mai ieşit din casă de vreo patru luni şi nu mă
gândesc să ies nici astă-seară.
– Eu sunt liniştit, că nu eu mă nenorocesc, ci dumneata.
(într-adevăr, îmi spuse aceasta cu seninătate) Poate sunt eu orb
şi nu văd lumina dimineţii, nu văd lumea, nu te văd pe
dumneata, dar eu văd altceva ce oamenii nu pot vedea. Vezi
dumneata, lumea este compusă din doua mari planuri: unul
spaţial, unul temporal. Oamenii sau majoritatea lor trăiesc întro lumea spaţială, câţiva oameni trăiesc într-o lumea spaţiotemporală, iar şi mai puţini oameni trăiesc într-o lume temporală, ca şi mine. Eu poate că nu văd spaţiul, dar văd timpul.
Timpul este ca spaţiul, cu deosebirea că timpul poate schimba
viaţa. Spaţiul este doar o concretizare, o materializare, o crista-

Balerina

lizare a timpului. Dar, ca şi spaţiul, timpul are tot trei dimensiuni,
poţi călători prin timp, cât trăieşti, în ce direcţie doreşti. Timpul
devine unidirecţional doar după marele adevăr, iar astă-seară,
dacă te vei duce la operă, timpul tău se va unidirecţionaliza, nu
spun că vei muri, dar spiritul tău da. Vei ﬁ obsedat de un lucru
pentru tot restul vieţii şi nu vei mai putea călători prin timp. Vei
rămâne blocat într-un anume timp.
Nu am mai spus nimic, nu mi-a mai spus nimic şi am plecat
neînţelegând nimic. Mi-am cumpărat cele necesare, iar când mam întors, cerşetorul nu mai era, ci doar jumătate din carton pe
care scria:„Sunt orb.”
Într-adevăr, nu mai ieşisem din casă de aproape patru luni.
Nu ştiu de ce, dar am simţit nevoia unei pauze de lume, de viaţă
în fond. Publicam articole la diferite ziare şi reviste şi câteva
poezii. Poeziile le scriam cu pasiune şi plăcere, iar articolele ca
să pot trăi. Trăiam cu pâine, cafea şi ţigări. Slăbisem enorm în
cele patru luni. Tot timpul nu făceam nimic altceva decât să
citesc, să scriu şi să meditez. Uneori cădeam pe gânduri ore în
şir, şi astfel treceau zile fără să citesc, iar alteori, citeam în
continuu şi astfel treceau zile fără să am vreun gând al meu.
Unde rămăsesem? A, la carton. Mi-am aruncat privirile puţin
timp asupra lui şi am intrat în clădire, am urcat în lene scările
până la etajul trei. În faţa uşii am găsit un plic cu sigiliu roşu,
l-am luat. Am lăsat plicul pe birou şi am fumat o ţigară. M-am
uitat puţin timp pe fereastră. M-am aşezat la birou să scriu ceva,
când am văzut plicul. L-am desfăcut. Scria: “Îmbracă-te cu ce ai
mai elegant! La ora 18:00 va veni o maşină neagră să te ia. Să ﬁi
pregătit! Ai încredere!” Atât. Am lăsat plicul şi mi-am început
lucrul.
Când m-am uitat la ceas era vreo cinci. Mi-am amintit de plic
şi de mesaj. Devenisem curios. M-am hotărât să mă îmbrac.
Mi-am luat costumul meu bun, negru. Îmi venea cam larg din
pricina dietei cu pâine. Am coborât. Exact la 18:00, o maşină
neagră opri în faţa mea. Mă suii.
*
Maşina mă lăsă în faţa Operei Naţionale. Uitasem de vorbele
orbului. Îmi deschise uşa prietenul meu din liceu, Caramitru,
care o însoţea pe Brittanie, o franţuzoaică originară din Lyon.
Caramitru era student la Universitatea din Bucureşti la Facultatea de Filosoﬁe, anul II. Nu are rost să reproduc conversaţia
dintre noi, în fond, banală.
Ne-am ocupat locurile, în prima loja din dreapta. Se juca
Romeo şi Julieta, balet.
După puţin timp de la începerea spectacolului, am zărit-o.
La petrecerea familiei Capulet. Făcea parte din ﬁguraţie, dar era
departe cea mai frumoasă şi graţioasă dintre balerine.
Corpul i se mişca cu graţia celorlalte balerine. Buzele înroşite
zâmbeau asemenea celorlalte. Numai ochii nu sclipeau, nu
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străluceau ca ceilalţi ochi. Se vedea, de departe, graţia înnăscută cu care dansau celelalte balerine, graţie care se deosebea
vădit de a ei. Avea şi ea graţie, dar era una dobândită prin
muncă. Ochii erau cei care o dădeau de gol. Dacă nu-i priveai
ochii, nu ţi-ai ﬁ dat seama de graţia ei imperfectă. Dar poate aşa
lucrează divinitatea. Poate adevărata graţie este aceasta
imperfectă care este dorită şi nu înnăscută.
Ochii ei negri şi chinuiţi aduceau a Babilon, ori Sumer, în
ﬁne, a ceva mesopotamian, ceva antic. Parcă, puteai vedea, prin
ochii ei, istoria lumii aşa cum era de fapt, şi nu răstălmăcită de
regi, împăraţi, istorici, etc.
Dispăru în câteva minute şi nu mai apăru până la ﬁnalul
piesei. Restul piesei îmi păru un vis evanescent. Mă trezii
aplauzele de la sfârşit, când toată lumea era în picioare, aplaudând şi exclamând. Nu ştiam dacă balerina aceea îmbrăcată în
negru cu o panglică portocalie prinsă în părul negru a fost
aievea ori onirică.
Mă despărţii de prietenii mei la ieşirea din Operă şi o luai pe
jos spre strada Protopopescu. Tot drumul mă gândii la ea. Poate
aceasta să ﬁe nenorocirea de care îmi vorbi orbul? Că am să mă
îndrăgostesc? Dar nu era dragoste. Nu o iubeam, nici măcar nu
o cunoşteam, dar era ceva. Ce anume? Nu ştiu.
*
Dimineaţa zilei de 15 aprilie mă găsi într-o stare agitată,
confuză, de o nemaiîntâlnită nervozitate. Toată noaptea o
visasem. Acele câteva minute de dans melancolic care se
repetau la nesfârşit. Balerina îmi trecea sporadic înaintea ochilor
şi mă întristam, neputându-i vedea ochii antici, arzători.
Mă aşezai la masa de lucru, scrisei câteva articole pentru
reviste şi ziare. După lungi ore de lucru, mă hotărâi să iau o pauza,
poate citesc ceva ori poate scriu un poem. Ţin minte că citisem
câteva pagini despre Mesopotamia într-un tratat de Istorie
Universală de origine rusească, aparţinând gândirii marxistleniniste. Cred că voiam să-i caut ochii. Sau, cel puţin, să creez o
legătură între ochii ei şi antica Mesopotamie. Nu reuşisem, şi
totuşi, ochii ei negri aparţineau acelei lumi uitate de demult.
Nu reuşisem să scriu niciun vers. Ba chiar, din momentul
acela nu am mai putut scrie nicio poezie. M-am hotărât să mă
mai duc încă o dată la operă să o văd. Spectacolul următor avea
loc pe 22 aprilie.
Închiriasem întreaga lojă din dreapta, prima de lângă scenă.
Nu voiam să ﬁu deranjat din contemplarea acelor ochi şi a acelei
graţii divine. Cum era de aşteptat, nu am fost atent decât la
acela câteva minute în care apărea ea. Restul piesei trecea oniric
prin faţa ochilor mei. Avui inspiraţia că în timp ce ea dansa cu
graţia unui seraﬁm, să chem în loja un angajat al operei şi să io
arăt. Aşa aﬂai că i se spune Eufrosina şi că are douăzeci şi unu de
ani. Atât se ştia despre ea.
Ca şi rândul trecut, aplauzele spectatorilor mă readuseră,
din beatitudinea mea onirică, la grotesca realitate.
În drum spre casă mi-am spus că trebuie să o am. Trebuia,
deci, să fac în aşa fel să mă apropii de ea. Dar cum? Mi se părea
atât de inaccesibilă. O vedeam ca pe o zeiţă din alte timpuri, la
care nu te poţi înclina decât aducând ofrande. Ce puteam eu
sacriﬁca pentru ea? Nu aveam nimic.
Cumpărai toate biletele la următoarele spectacole până la
sfârşitul stagiunii. Aceeaşi primă lojă de lângă scenă, complet
ocupată.

Ajuns acasă, am scris într-un caiet, tot ce ştiam despre ea, şi
anume: i se spune Eufrosina, sau chiar aşa o cheamă, are douăzeci
şi unu de ani, este înzestrată cu o graţiune imperfectă.
*
Până la încheierea stagiunii, s-au mai jucat trei spectacole
din Romeo şi Julieta. Am închiriat loja pentru toate spectacolele. La următorul spectacol mi-am ocupat locul cuvenit,
cumpărând înainte un buchet de douăzeci şi unu de trandaﬁri,
de la o ﬂorărie. Un trandaﬁr alb înconjurat de alţi douăzeci roşii
ca sângele. Îi alesesem pe cei mai închişi, cei mai apropiaţi de
acel roşu-sangre.
Am urmărit specatocolul ca de obicei, uşor plictisit până în
momentul când păşea ea pe scenă. Apoi, au urmat minutele de
totală detaşare de existenţă, de totală beatitudine. Apoi,
dezastrul revenirii la realitate, când ea părăsea scena.
Ca de obicei, mă trezii aplauzele spectatorilor de la ﬁnal.
Moment în care toţi artiştii erau scăldaţi de aplauze pe scenă.
Am rugat un angajat să trimită buchetul de roze balerinei în
negru cu fundă portocalie în păr.
Când a primit buchetul ochii îi ardeau de bucurie, sau de
tristeţe, nu-mi dădeam seama. Era o bucurie tristă, şi totuşi,
ochii-i scăpărau. Pesemne că mesagerul îi indicase locul de
unde venise buchetul, căci ea încerca să mă vadă, dar loja ﬁind
întunecată, nu mă putu descoperi.
Cred că a fost pentru prima oară când fusese apreciată, îmi
dădeam seama după ochii ei arzători şi, parcă, altfel decât îi
cunoşteam până atunci. Era un altfel de foc, un foc alb, ca
magneziul în incandescenţă.
Prim-balerina, Julieta în piesă, primise un buchet de trei
lalele galbene. Era o imagine ciudată, văzând că o ﬁgurantă este
mai apreciată şi iubită decât balerina principală a piesei.
Nu îmi aduc aminte cum îmi petrecusem seara aceea şi,
oricum, nu are importanţă.
Penultimul spectacol al stagiunii se petrecu la fel, cu deosebirea că după ce am înmânat indirect buchetul, am părăsit loja.
Nu ştiu din ce considerente nu voiam să-i văd ochii când
primeşte al doilea buchet.
În ajunul ultimului spectacol, mă găseam într-o ciudată
stare de surescitare. Eram sigur că dacă nu voi face ceva la
spectacolul acesta ultim, nu o voi mai vedea toată vara şi,
probabil, niciodată. Nu se ştie ce ne aduce viitorul.
După lungi ceasuri de cugetare şi chinuire, am decis să-i
ascund un bilet pentru o întâlnire în buchet.
Nu-mi amintesc decât cele câteva minute consacrate ei. O
urmăream cu durere, ştiind că este posibil să n-o mai văd
vreodată. Stări agonice ca acelea nu mai trăisem niciodată şi
nici nu voi mai ﬁ trăit. Am ascuns biletul în buchet. Oarecum
ascuns, şi totodată la vedere. O urmăream cu cea mai mare
încordare suﬂetească. Nu observase biletul. Scrisesem doar atât:
„Astă seară. 22:00. Pe treptele Operei.”. Ieşit din Operă după
spectacol, era în jurul orei 21, mă aşezai pe o treaptă şi priveam
la lumea„mondenă”care deﬁla prin faţa mea. Bărbaţii îmbrăcaţi
la frac sau costum. Doamnele în rochii elegante.
Când ridicai ochii din ceas, era 22:00, ea stătea nemişcată în
faţa mea. M-am ridicat grăbit. O priveam fascinat. Nu ne-am
spus nimic. Nu ştiu cum am avut curajul să-i sărut mâna. Mâna
ei era, parcă, imponderabilă. Era îmbrăcată în haine subţiri de
mătase. Ne-am îndreptat spre Universitate. Îşi lăsă braţul
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imponderabil pe braţul meu. Fără a ne vorbi. Cerul era îmbâcsit
de stele, iar luna se aﬂa în primul pătrar. Ne era suﬁcient.
În dreptul Cercului Militar, începu o ploaie infernală, cerul
ﬁind acoperit cu stele şi nu cu nori. Ploua de nicăieri. O luasem
în braţe. Era imponderabilă. Alergam, cu ea în braţe, spre casă.
Imponderabilitatea ei compensa, într-un fel, greutatea cerului.
Ajunşi în garsoniera mea mică, am aprins lampa cu abajur
albastru. Lumina era destul de slabă, dar reuşeam să deosebesc
lucrurile din cameră, dar mai ales o vedeam pe ea într-o lumină
care îi conferea o alură mistică.
Stăteam în picioare, unul în faţa celuilalt, fără a ne spune
un cuvânt, cu hainele ude până la piele. Îi puteam ghici sânii
mici şi arcuiţi prin bluza transparentă acum datorită ploii. Îşi
dădu jos cu repeziciune, şi totuşi, cu încetineală, hainele de pe
ea, rămânând Evă. Era ca o statuie ce aşteaptă să ﬁe lovită cu
ciocanul în genunchi.
Eram străini, şi totuşi, simţeam că o cunosc dintotdeauna.
Simţeam că a făcut parte din mine, din viaţa mea, de dinainte
de păcatul originar. Simţeam că nu o iubesc. Nu se putea numi
iubire. Era altceva. Dar ce?
Se apropie de mine cu încetineală şi, totodată, cu repeziciunea secundei. Încolăcindu-şi braţele în jurul meu şi
picioarele în jurul picioarelor mele, ca nişte şerpi. Îi apucai
umerii goi. Atunci am observat că pe umărul drept avea cinci
aluniţe coliniare. Care a fost probabilitatea ca tocmai ea să aibă
această rară însemnare? Coincidenţă, semn care m-a urmărit
foarte multă vreme şi care, încă, mă urmăreşte. Ce-o ﬁ
însemnând acele cinci excrescenţe ale pielii?
Ghiceam, încurcat, că doreşte să ﬁe sărutată. Nu am putut
săruta-o. Nu ştiu din ce motiv. Dar nu am putut. Cred că a simţit
acest lucru, căci s-a întors şi a plecat. Aşa goală. Rămăsesem
câteva clipe împietrit. Nu-mi venea a crede. Când am ieşit să o
caut, dispăru.
Eram deznădăjduit. Ştiam că nu mai aveam să o văd
vreodată. De-atunci, îmi petreceam tot timpul la Operă, poate
aş ﬁ văzut-o trecând. Nu a apărut, dar se anunţase că, la cererea
publicului, se va mai ţine o dată Romeo şi Julieta. Fireşte că am
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închiriat loja, am cumpărat ﬂorile, dar ea nu a mai apărut
atunci.
Am mers la direcţie, să văd care-i cauza absenţei ei. Am
intrat într-un birou, unde mă primi o doamnă. Am întrebat-o
ce ştie despre aşa zisa Eufrosina şi de ce nu a putut ﬁ astăzi pe
scenă. Moment în care ea şi-a dus mâinile speriată la gură,
exclamând:
– Vai! Vai!
– Ce s-a înâmplat? Am întrebat patetic.
– A murit acum trei ani! Săraca de ea! Era o balerină...
– Dar asta este imposibil! Am văzut-o de nenumărate ori
în Romeo şi Julieta. 14 aprilie. 22 aprilie. Este imposibil!
– Mulţi au văzut-o!
Am plecat numaidecât.
*
De atunci, au trecut mai bine de treizeci de ani. Ani în care
nu a trecut zi fără să urc treptele Operei, să le cobor şi după
numai douăzeci şi unu de paşi să mă simt privit, să întorc capul
şi să o văd dansând pe treptele Operei, la fel de tânără şi
frumoasă, şi dispărând tot în douăzeci şi una de secunde după
o coloană a operei.
Treizeci de ani în care am trăit în aceeaşi asceză, dar nu se
poate spune că am trăit. Trăiam numai douăzeci şi una de
secunde pe zi, secundele în care mi se arăta, secunde în care
mă detaşam de existenţă, întocmai ca în acele minute când
apărea pe scenă.
Nu m-am mai gândit la vorbele bătrânului orb din clipa în
care mi-au fost spuse. Acum câteva ceasuri mi-am reamintit de
nenorocirea de care îmi vorbea. Este adevărat că de pe 14
aprilie 19.. nu am mai scris nici măcar un vers. Asta să ﬁ fost
nenorocirea de care vorbea? Ori, că trăiam? Asta să ﬁ fost
nenorocirea: nenorocirea de a trăi?



Din volumul Balerina, în pregătire la Editura Neuma
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C

ele mai multe dintre enigmele
și dilemele christice decurg din
dubla natură a lui Iisus: divină și
umană. Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului
coexistă tot timpul, dar faptul de vădește
în chipul cel mai dramatic pe crucea de
pe Golgota, acolo unde cei doi trebuie să
se despartă pentru întâia oară și iremediabil. Este momentul lui Eli, Eli, lama sabachtani? – Prima Întrebare, Marea Întrebare, aceea care generează o suită de alte
întrebări, cele mai multe dintre ele presupunând răspunsuri disjunctive – ori/
ori.
Cine este cel care se simte părăsit de
Dumnezeu? Amîndoi? Și în ce fel se produce părăsirea? Dispune Iisus de ceva
esențial care i se retrage? Este El până la
un punct Dumnezeu, după care pierde
această ipostază existențială? Cum o pierde? Îl deposedează cineva de dânsa?
Dacă da, de ce? Este la mijloc o pedeapsă
ori o nebuloasă fatalitate? Pedepsitorul
va fi fiind Dumnezeu sau – horribile dictu
– o instanță superioară Lui? În a doua ipoteză, Creatorul este doar cel care duce la
îndeplinire pedeapsa sau are vreun rol și
în stabilirea ei?
Și întrebările pot continua. Fiecare
răspuns odată acceptat trimite povestea
pe o altă Cale, armată cu un alt Adevăr și
generatoare a imaginii unei alte Vieți...
*
Liber ca pasărea cerului este o expresie de mare circulație, metaforă sensibilă
a ideii de libertate, cu care a devenit
aproape pleonastică.
De regulă, o figură de stil suportă cu
dificultate analiza logică, dar n-o respinge cu totul ca exercițiu intelectual. Să
încercăm unul, pornind de la evidența că
avem de-a face cu o comparație între doi
termeni: unul abstract și altul concret. Interesantă este, desigur, examinarea mai
amănunțită a celui de al doilea. Care ar fi,
așadar, pasărea cerului? Există una anume sau sintagma în cauză acoperă noțiunea de zburătoare, în general? Mai precis,
de pasăre care se mișcă liberă prin nesfârșitul aerului – structură constitutivă a
indefinitului numit CER, nimicul infinit și
frumos colorat inventat de poeți. Răspunsul este la îndemâna oricui.
Privită cu atenție, expresia „liber ca
pasărea cerului„ constituie, de fapt, reprezentarea morfologică a unei stări de
pasageră temporabilitate. Fiindcă, oricât
de mult s-ar întinde în timp zborul unei
păsări, destinul său este nu durata fără limite, ci obligatoria oprire. Nu există zbor
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Liber
ca pas[rea
cerului...
Gelu neGreA
nesfârșit: chiar și cea mai performantă și
mai măiastră dintre păsări trebuie, mai
devreme ori mai târziu, să se oprească.
Pasărea cerului este aceea care poate înfrânge cel mai mult timp nevoia de
oprire.
În realitate, expresia „liber ca pasărea
cerului“ reprezintă elogiul zborului, nicidecum o metaforă a libertății.
*
Într-un singur an, 1000 cei mai mari
bogătași ai lumii și-au revenit de pe urma
pagubelor provocate buzunarelor lor de
pandemia de coronavirus. Săracilor planetei le vor trebui însă nu mai puțin de 10
ani pentru a reveni la nivelul de sărăcie
de care „beneficiaseră“ înaintea declanșării pandemiei.
Aceasta este lumea în care trăim – fiecare după posibilități...
*
Era Caragiale inteligent? – întrebarea
pusă de Păstorel Teodoreanu într-un articol din ziarul Adevărul din 27 aprilie
1935 și reluată sub același titlu de Alexandru George peste câteva decenii – a
preocupat mulți exegeți ai scriitorului.
Unii au expandat oarece incitanta interogație, încercând să ofere răspunsuri mai
mult sau mai puțin argumentate la chestiuni privitoare la volumul culturii literare
a lui Nenea Iancu, ba chiar și la dimensiunile lecturilor sale filozofice (Marta Petreu
are o carte pe această temă!). Cred însă
că răspunsul cel mai valabil l-a oferit scriitorul însuși ascuns într-un text mai puțin
băgat în seamă de comentatori, intitulat
Scrisorile unui egoist. Vorbele puse pe
seama personajului titular al acestei proze neobișnuite din creația lui Caragiale
îmi par a fi, dincolo de aparenta lor simplitate, cel mai sincer și mai profund
(auto)portret intelectual al autorului.
Iată-le:
„Era inteligent, cunoscător de multe
și priceput subțire de artă. Călătorise

mult, multe văzuse și auzise, și chiar citise
câte ceva; mai mult înțelesese poate
decât citise.“
Consider că ultima parte a enunțului,
cu deosebire, reprezintă vizavi de chestia
în discuție, dincolo de aerul său glumeț,
cuvântul ce exprimă adevărul, cum ar fi
spus Eminescu...
*
Cel mai scurt roman din literatura
lumii este considerat Dinozaurul scriitorului guatemalez, născut în Honduras,
Augusto Monterroso. Are în total șapte
cuvinte și sună astfel: „Când se trezi, dinozaurul era tot acolo“ (în spaniolă: „Cuando despertó, el dinosaurio todavia
estaba alli“).
Sugerez oricui să încerce un exercițiu
de dezvoltare a epicii acestui microroman: rezultatul se poate dovedi halucinant.
*
Cenzura interzice autorilor să scrie
despre anumite lucruri. Capitalismul artistic îi obligă să scrie doar despre anumite lucruri, și anume despre acelea considerate vandabile. Prima operează cu o
listă de interdicții. Secunda – cu un meniu literar obligatoriu. Ce trebuie să aleagă artistul între cele două dacă n-are nici
curajul să-și pună ștreangul de gât, nici
lașitatea să-și tragă un glonte în tâmplă?
Istoria n-a reușit să ofere prea multe răspunsuri peremptorii diabolicei întrebări.
*
La acestă rubrică din numărul precedent al revistei, formulam o întrebare de
natură mai mult sau mai puțin literară:
personajul feminin din poemul eminescian Luceafărul, numita Cătălina, se conturează ca o câștigătoare sau ca o victimă
la finele experienței (poate onirice) a dragostei sale pentru Hyperion? Revin asupra unui aspect apropiat al chestiunii:
eliminând narațiunea din determinarea
sa strict poetică, pământeana Cătălina
alege oare bine sau prost între vicleanul
copil de casă, Cătălin, și geniul (apud G.
Călinescu) Hyperion, ființa superioară coborâtoare din spații extranee? Pentru că,
să am pardon de impresie, în afara acestui detaliu, al provenienței Luceafărului
de pe tărâmuri cosmice străine Terrei,
există și altceva de natură să justifice condiția lui de geniu și să-i îndrepățească
apriorica superioritate în raport cu potențiala-i parteneră?


Puncte de vedere
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De la „politic[ §i delicatese”,
la politic[ §i afaceri
liviu cAPșA

P

e vremea lui nenea Iancu, la care
ne raportăm des şi cu folos, inspiraţi de mocirla vieţii politice
din România de azi, aceeaşi politică, care
era departe, şi atunci, de-o fi un joc de îngeri, se făcea, uneori, şi cu „delicatese”.
Faţă de jungla în care se desfăşoară acum
disputele politice, cu tot arsenalul contondent din dotarea „mardeiaşilor” de
partid bine antrenaţi, contemporanii lui
Caragiale, atât de ironizaţi (dar şi nemuriţi
prin opera sa), erau nişte bebeluşi gânguritori. Miza disputelor politico-amoroase, pentru care sufereau peste poate,
i-ar face să se prăpădească de râs ( desigur, în eventualitatea, puţin probabilă, că
vor citi vreodată o piesă de Caragiale)
până şi pe cei mai mărunţi consilieri locali
din sărmanele cătunele olteneşti sau teleormănene. „Delicateselor” de atunci
le-au luat locul ciocnirile încrâncenate
care merg până la eliminarea adversarului, şantajul neruşinat şi corupţia generalizată, demagogia şi minciuna, adică tot
arsenalul care propulsează afacerile veroa- se pe spinarea statului, şi aşa destul
de cocârjat. Mai pe scurt, un salt viguros
de la politică şi delicatese, la politică şi
afaceri. Necurate, sau vorba unui personaj des citat,„curat murdare”.
Exemple în care politicieni de toate
culorile ce se îndestulează cu asupra de
măsură pe seama statului, prin fel de fel
de învârteli şi sinecuri, sunt cu duiumul,
chiar dacă „remuneraţia după buget”

pentru postul ocupat nu-i chiar de lepădat. Se cunosc, de asemenea, o mulţime
de cazuri în care politicieni de rangul doi
au trei, care din„faliţi”cum erau înainte de
a-şi prelua„funcţiunile”, au devenit, în cel
mai scurt timp, prosperi oameni de afaceri. Cu îndemn de la partid şi netezirea
drumului spre împlinire. Tuturor celor
sus-pomeniţi li s-au obezit conturile, li
s-au înmulţit casele ca ciupercile după
ploaie, iar vechile maşini li s-au transformat peste noapte în bolizi, precum armăsarul din poveste hrănit cu jeratic,
încât la soare te poţi uita dar la ele ba.
Alături de cei nou veniţi în prim-planul politichiei, mai sunt treziţi la viaţă,
uneori, şi pensionarii de partid, ce iute-şi
abandonează bastonul sub pat şi nepoţeii prin parcuri, adunându-şi puterile
pentru a scrâşni voiniceşte din dinţi şi a
se umfla în penele jumulite cândva până
la piele. Ei sunt seniorii îmbătrâniţi în
rele, a căror experienţă e pusă din nou în
valoare. Cu toţi, şi cei de ieri, şi cei de
acum ne readuc în faţă lumea lui Caragiale, pe care, privind-o, cu un ochi
râdem iar cu altul plângem.
Cât de actuale sunt replicile următoare, puse în „opera de guvernare” (şi
aproape să ne nenorocească) de partidul
celor trei roze: „nu voi, stimabile, să ştiu
de Europa dumitale”,„să-şi vază de trebile
ei Europa”,„din două una, daţi-mi voie, ori
să se revizuiască, primesc! Dar să nu se
schimbe nimica, ori să nu se revizuiască,

M[ria Sa,
Votantul

ntre două alegeri, oricare ar fi ele,
el nu mai reprezintă nimic pentru
politicianul român. Rămâne doar
ceva care te încurcă, îţi stă în cale, pe
lângă care nu poţi trece decât ferindu-te
cu dispreţ.
Votantul acesta care îşi duce viaţa de
zi cu zi în locuri abstracte (sate, oraşe, blocuri, spitale, aziluri) nu mai are, timp de

Î

primesc! dar atunci să se schimbe pe ici
pe acolo, şi anume în punctele esenţiale”.
Ca să nu mai vorbim de personaje:
Dandanache de azi ( „nu spui ţine, persoană însemnată”) descinde de la centru
nu într-o caleaşcă hodorogită („zdronca,
zdronca”), ci într-un „merţan” ultimul tip,
înlocuind şi clopoţeii cu un girofar mai
puţin melodios, dar infinit mai eficace.
Coana Zoiţica, „damă bună”, la trup şi suflet, nu-şi mai consumă, azi, neliniştile ca
să recupereze scrisori de amor nebun, ci,
în pas cu timpurile, accesând fonduri europene albe pentru zile negre româneşti.
Pristanda, demilitarizat între timp, nu se
mai mulţumeşte, acum, cu gazul din felinarele publice şi ţigările şefului, ci interceptează abil circuitul banilor din bugetul
local la care contribuie regimente de
naivi. Chiar şi agitatul Tipătescu, mobilizat, azi, în alaiul baronetului veşnic victorios, a înlocuit nesigurele ţidule amoroase
cu S.M.S.-uri trandre şi directe, care aşează „adrisantele” pline de farmece irezistibile pe scaunele pufoase ale unor înalte
dregătorii.
C-aşa-i la noi, când opoziţia„combate”
slab, făcând, precum „venerabilul” Trahanache, un simplu „act de prezenţă”, chivernisita guvernare a„scamatorilor”puterii nu suferă nici un „deranz”. Mai ales că,
„neicusorule, puicusorule”, tot turmentat,
cetăţeanul se întreabă şi azi: „Vorba e, eu
pentru cine votez ?”


patru ani, niciun contur, nicio formă pentru politicienii ce vieţuiesc în palatele tutelare (prezidenţiale, parlamentare, ministeriale) apăraţi de mizeriile şi intemperiile
veşnicei tranziţii româneşti. Pentru că, la
urma urmei, judecând la rece, ce ar putea
să-i spună posesorului de secretare şi
consilieri personali, păstoriţi prin cabinetele cu vedere la şosea, deţinătorul de
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nevastă şi copii, la fel de personali, care,
fără a oferi ceva palpabil, nu ştie decât să
ceară. Cum să-l mai intereseze pe el, frecventatorul muncitoreştilor bufete parlamentare, cu produse de lux şi preţuri bine
stăpânite, care se răcoreşte cu boarea hotelurilor de cinci stele, ghiftuitul cu ajutoare sociale, îmbuibatul cu salariul minim pe economie, fardatul cu pudra ajutorului de şomaj.
De la înălţimea ameţitoare a staturii
de politician, fie el ministru, parlamentar
sau ales local, românul elector apare ca o
alcătuire naivă, uşor manevrabilă dacă-i
susuri în ureche ce vrea să audă, dacă-i
promiţi, zâmbindu-i şi bătându-l pe spate, sarea din Marea Neagră şi luna de pe
„răpirea din serai”. Alegătorul acesta,
uneori capricios, nu trebuie să fie, în
esenţa sa, decât un număr pentru statistici, un receptor de mesaje electorale, un
manevrant docil de ştampilă şi buletin de
vot. Atenţie deci, nu-l slăbiţi din ochi în
campaniile electorale, căutaţi-l şi chemaţi-l cât mai aproape, iar dacă nu vine,
duceţi-vă peste el, sufocaţi-l cu oferte;
apoi uitaţi-l cu totul după alegeri, aşezaţi-l unde îi e locul, ţineţi-l la distanţă, temperaţi-i nesăbuita pretenţie de a cerere
socoteală, de a avea nemulţumiri.

Puncte de vedere
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Locuit permanent de acest îndemnuri, politicianul român nu-şi mai pierde
vremea cu fleacuri; iute trecătoare în cei
patru ani, ca spuma valurilor la ţărmurile
plajei, ca puful păpădiei peste câmpuri.
Durabil e doar contul, căsoiul şi maşina.
La plural, dacă se poate. Şi de cele mai
multe ori se poate. El trudeşte doar pentru lucruri esenţiale. E subjugat de priorităţi. E copleşit de răspunderi. E strivit de
obligaţii.
De pildă, faţă de partidul care l-a trecut pe miraculoasa listă. Pentru că, trebuie recunoscut, cel mai important alegător este partidul. Doar el te culege din
pustiul anonimatului, din pulberea mediocrităţii, din nimicul (ne)meseriei. Lui îi
datorezi totul. Fără braţul său, întins la
momentul potrivit, rămâneai în mlaştina
provizoratului, cădeai în hăul uitării.
Dar să nu uităm că politicianul român
lucrează şi pentru ţară. Noţiunea aceea
dulce-abstractă, numai bună de parfumat discursurile, de clătit gura retoricii; la
aniversări sau comemorări, la recepţii sau
mitinguri, unde-i nevoie de fiorii patriotismului la vedere, pieptos şi verde, numai bun de stors lacrimi sau aplauze.
Şi totuşi, o dată la patru ani lucrurile
se mai schimbă. Cine spune că votantul

s-a pierdut în neant, că l-au înghiţit statisticile, că l-a rumegat PIB-ul, că l-au
sfârtecat bugetele. E rezistent, îndură,
cade şi se ridică, o ia de la capăt. Există şi
ne este de trebuinţă. Vin alegerile şi el
este acum legenda vie a olimpurilor locale. Cam noroioase, cam pierdute pe coclauri, dar doldora de voturi. Şi dacă
voturi „nu e, nimic nu e”. Să nu uităm că
are şi el necazuri, dorinţe, nevoi. Uneori
chiar şi preferinţe, ceea ce este extrem de
periculos. Atenţie deci, mare atenţie la
votant! Încearcă să-l convingi! Să-i mângâi orgo- liul. Sau măcar să nu-l superi.
Scopul (nobil) de partid scuză obrazul
gros, conştiinţa mânjită, tupeul fără oprelişti. Dacă nu te ajută, barem să nu te încurce. Promite-i mai mult decât cere,
oferă-i mai mult decât vrea! Că doar nu te
doare gura. Că doar nu dai de la tine. Votantul este sensibil la daruri, se înmoaie
la promisiuni. I se umezesc ochii la mângâieri, uită şi iartă la îmbrăţişări. Şi, mai
ales, nu uita deviza tutelară: „micul, cârnatul şi berea dau partidului puterea”.
Acum e momentul Votantului, scurta şi
iluzoria lui domnie. A ta va veni, cu vârf şi
îndesat, după. Acum El este şeful, pentru
El ne zbatem, pentru El ne sacrificăm. Da,
pentru Măria Sa, Votantul!


România monumental[
răzvAn niculA

S

e îndreaptă acum spre balon
Lăcătuș. Lăcătuș trebuie să
înscrie! Lăcătuș va înscrie! Șut
și„gol! Bravo, Lăcătuș!” Cam așa suna
comentariul boem al lui Cristian Țopescu
în seara incandescentă de șapte mai
1986, când Steaua București devenea
prima (și în continuare singura) echipă
din România care-și trecea în palmares
cel mai prestigios trofeu fotbalistic continental, Cupa Campionilor. Evenimentul a
generat discuții chiar și după treizeci de
ani de la momentul zero, inflamând orgolii, pornind mici războaie și mari încăierări între galerii, unii umflându-se în

pene, alții căutând să minimalizeze performanța prin orice mijloc. Ce nu se prea
spune este că, într-adevăr, Lăcătuș a
marcat. Dar a marcat cu un șut care nu a
fost deloc nici o metaforă, nici o floricică,
dimpotrivă, unul de-a dreptul ghiolbănesc care, cu noroc, după ce a zguduit
transversala, a făcut ca mingea să intre în
poartă; un trasor de totul sau nimic,
demn de a-l face și pe Hamlet mândru că
celebra sa dilemă, „a fi sau a nu fi”, se
aplică inclusiv pe stadioane.
La treizeci și patru de ani de la torpila
aproape becaliană a lui Lăcătuș, România, deloc fotbalistică, revine în prim

planul european, și nu numai, de data
aceasta cu ajutorul arbitrilor, plasându-l
pe nefericitul Sebastian Colțescu nu doar
în topul căutărilor pe Google, ci și în mijlocul unui scandal de anvergură planetară, pe tema rasismului. Obișnuit cu execuțiile în preajma Crăciunului, indiferent
că e vorba de înjunghierea porcului sau
de ciuruirea conducătorilor, poporul român s-a repezit să-l tragă pe roată pe
amărâtul cavaler al fluierului, fără să reflecteze prea mult la unul din titlurile lui
Kierkegaard, pe care ar trebui să și-l ridice
la rangul de întrebare fundamentală:
Vinovat? Nevinovat? Asemenea națiunii

Puncte de vedere
www.revistaneuma.ro
din care face parte, Colțescu nu a dat
dovadă de rea-voință, mai degrabă de un
relativ exces de zel, căzând victimă propriei sale prostii. Dar tot o prostie ajunge
să fie considerată de o importantă componentă a populației Pământului sintagma politically correct, calificată de unii
drept neomarxistă, care tinde să-l îngroape pe Colțescu alături de nume mult
mai importante, precum Margaret Mitchell, și generează discuții tot mai aprinse
pe tema noțiunii de discriminare pozitivă. Cine se raliază, însă, părerii că fluierașul român se face vinovat de rasism,
ar trebui, spre dreaptă comparație, să-și
îndrepte privirile spre alte monumentale
derapaje care au inflamat recent opinia
publică de la noi, spre excemplu afirmația la adresa persoanelor de etnie rromă,
cum că acestea ar fi „o plagă socială”.
Dacă nu pornită dintr-o concepție extremistă, o asemenea categoisire ar putea fi
considerată izvorâtă din exaltare. Una în
baza căreia, cel puțin la nivel declarativ,
românii ar trebui să se pregătească pentru vremuri noi, în care vom trăi „exaltarea de a face parte dintr-un întreg numit
România”, regăsind, totodată, „gustul
mistic de a fi creștini în umbra oricărei
catapetesme din bisericile din țară”. O
altă declarație halucinantă, pogorâtă
tocmai din Dealul Mitropoliei ca ecou al
vocii Patriarhului Daniel, că Revoluția din
1989 este, de fapt, rezultatul hotărârii
Partidului Comunist de a interzice închinarea la moaștele Sfântului Dimitrie cel
Nou, cu siguranță i-a provocat lui Cristian
Tudor Popescu nu numai un herpes greu
vindecabil, ci și un teribil icter mecanic.

Supraviețuind, însă, și unor asemenea
șocuri, gazetarul a încălecat pe umerii lui
Marte ca pe o Rosinantă și, folosindu-și
talentul oratoric și condeiul pe post de
lance, a pornit un război încrâncenat nu
cu morile de vânt, ci cu turlele lucitoare
ale Patriarhiei, hotărât să le dea reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ fix
la mir. Cumva, însă, parcă decise să își
bage de viu în țărână și acest oponent
solitar, fețele bisericești au revenit în
ofensivă prin declarațiile Înaltpreasfințitului Arhiepiscop al Tomisului, care
după ce a împărțit credincioșilor lumina
de Înviere la o lună după scularea din
morți a lui Christos, anunță nu numai că
sărbătoarea Crăciunului nu va fi anulată,
pentru că altfel poporul dă în boli mai
grave decât coronavirusul, dar și că
„specialiști de la NASA au cercetat sfântul
potir și au rămas uimiți. În potir nu este
niciun microb”. Deși nu există nici urmă
de dovadă că afirmația ar conține vreo
fărâmă de adevăr, ne-am putea spune
că, geloși pe succesul covidului, alți
patogeni s-ar fi săturat să se îmburde în
Graal și au pornit să bântuie lumea, în
căutare de victime. Deși, mai victime pot
părea cei care se încred în vorbele lui
Teodosie, o afirmație la fel de plauzibilă
ca una ipotetică, a lui Cătălin Botezatu,
spre exemplu, care ar putea pretinde că
lansează o nouă colecție de accesorii intime confecționate din materialul giulgiului din Torino.
Din punctul de vedere al literaturii,
împovărătoare nu este trecerea a aproape un secol și un sfert peste opera literară, ci lipsa de vizionarism a lui Alexan-
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dru Vlahuță, care, trăind în România pitorească, a avut ghinionul de a nu o prevedea, și norocul de a nu o vedea devenind România monumentală. Un tărâm în care elucubrația, șușaneaua, învârteala și șmecheria împinse la paroxism se
simt ca acasă. Inclusiv pentru că aceia
care ar trebui să fie formatori de opinie și
modele de comportament ascund sub
preș bunul simț și onoarea, urmărind mai
degrabă mica ciupeală. Și căzând pradă
grandomaniei dar sfidând ridicolul, se
dedau fără jenă la autoelogieri și autopremieri, acțiuni care pot înveseli sau
întrista publicul, după simțul (cel bun al)
fiecăruia. Dar până și ele fac parte din
România monumentală la statuia căreia
șlefuim, din păcate, cu toții.
Cu Maradona mort, cu Lăcătuș buhăit, bun doar pentru reclame la casele
de pariuri, asistăm la o desacralizare a
lumii și la o sărăcire a ei. O sărăcire în care
românului care mai citește câte ceva i se
va face dor de Cațavencu și de Trahanache. Apoi, devenind nostalgic, de figuri
de poli- ticieni postdecembriști în care nu
și-ar fi pus niciodată încrederea. Și ar privi
altfel celebra efuziune sentimentală
„Mihaela, dragostea mea!”, comparând-o
cu ce n-a văzut nici măcar Parisul: sărbătorirea victoriei în alegeri cu torțe aprinse, ca pe stadioane, și, tot ca pe stadioane, viitoare ședințe parlamentare în care
până și lui I.C. Bră- tianu i s-ar fi scandat,
fără drept de apel, Doamne ferește de
bilețele frumos caligrafiate, „săți eau
familea ân sabie”.
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Zapadnaia Dvina
TrAiAn dobrinescu

F

uncționărimea se adună greu la primărie. Aleksei Mîșlaevski și Kolea Afanasiev vin pe la zece, Daud Feodorovoci
ajunge pe la unsprezece, iar la unsprezece jumate sosește
reprezentantul Vămii, de la Velikie Luki. Se beau ceaiuri, se vorbește,
se trece dintr-o încăpere în alta, se mai semnează o hârtie. Vorbesc
cu regret despre Gorbaciov, îi întristează dispariția Uniunii Sovietice, îi îngrijorează Elțîn și ce se petrece la Moscova. Venirea lui Bush
la Kremlin nu este de bun augur, iar acordul ăla de dezarmare, care
prevede micșorarea cu două treimi a arsenalelor nucleare, este
semn că Elțîn pierduse în fața americanilor. Deasupra amărăciunii
celor implicați în acea discuție, strălucea chipul senin și zâmbitor al
lui Aleksei Mîșlaevski. Și, deopotrivă, împăciuitor și încurajator. Le
vorbește blajin și-i cuprinde cu privirea lui albastră ca pe niște copii.
Îi cer lui Oleg să-mi traducă șuvoiul de cuvinte care m-a lăsat în
urmă. Zice că atunci când nu va mai fi suferință pe pământul maicii
Rusii, va dispărea și bucuria de a trăi a rusului. Că din suferință se
hrănesc ei și din ea le vine puterea. Prostii, zice Oleg. Și să nu uite
că suferință au dus cu ei oriunde au ajuns. Asta este adevărat, zice
iar basarabeanul. Mă uit lung la Mîșlaevski și nu-mi vine să cred că
din mintea unui tractorist de la marginea Rusiei ies așa gânduri
mature. Și iar zic, este de ajuns să-ți placă un om ca să ierți toată
nația. Intru în ritmul lor de vorbă lungă și ceaiuri multe, în ușurința
cu care trec de la dramă la comedie. Nimic nu mai este ce a fost,
este ultima reflexie a lui Kolea Afanasiev, dând la iveală bucuria cu
care trăise până mai acum câțiva ani. Când s-a terminat Marele
Război, îi îmbrățișează iar Mîșlaevski cu privirea, nu am stat smeriți
cu gândul la cei care și-au pierdut tați, frați, fii, ci ne-am aruncat,
binecuvântați de uitare, în sărbătoarea victoriei. Și dumneata, Kolea
Afanasievici, ești binecuvântat de uitare de-ți pare că ce a fost a fost
numai bine.
Îmi fac loc printre vorbele lor și-l îndemn pe funcționarul de la
Vamă să grăbească întocmirea documentelor. Aleksei Mîșlaevski,
cel nepărăsit de zâmbet, dă de câteva ori din mână, cu palma în
jos, adică să am răbdare. Daud Feodorovici ne spune că, oricum,
garnitura nu va pleca decât mâine dimi- neață, iar expresul de Riga
va trece prin gara Velikie Luki tot mâine, la ora nouă. Și la cât ajunge
la Moscova? Poate să ajungă și la șapte seara, și la zece noaptea.
Oleg Prutean îmi spune, într-un moment de dumnezeiască inspirație, că azi vom bea strașnic și-i vom binecuvânta pe ruși cu
daruri. Nu-l pot con- trazice, pentru că la un așa răsfăț îmi stătea și
mie capul. Cum, totuși, Oleg Prutean ține morțiș să aibă o discuție
cu primarul despre concesionarea unei suprafețe de pădure, prinde
un timp, între două ceaiuri, și reușește să spună ce avea de spus. De
cum termină, ușa încăperii se deschide cu un scârțâit prelung, lucru
care nu se mai întâmplase până atunci, ușa se deshidea fără
zgomot.
În biroul lui Mîșlaevski intrase un domn ce ne stârnește
curiozitatea din prima clipă. Pare venit din vremuri de mult trecute,
când Petersburgul cosmopolit clocotea de aristocrați, de aspiranți
și de veleitari, de ofițeri și de cartofori, de negustori și de cămătarii
de la care împrumutau bani și aristocrații în scăpătare și cei în
urcare. N-aș insista asupra acestui moment dacă de acest om, care

tocmai intrase, n-ar depinde următorii trei ani din viața mea, atât de
încercată în ținutul siberian. Căciulă brumărie de Astrahan, palton
de stofă cu guler scump de blană, poate sobol, fular lung, greu și
pufos, în picioare purta cizme scurte din piele neagră, sub un
pantalon din stofă gri, grea și scumpă. În timp ce în încăpere se vorbește amestecat și fără temei, străinul își dezbracă paltonul și îl
agață în cuier, alături de fular. Reprezentantul Vămii semnează
ultimul document și pune ștampila, în timp ce noul venit își tot
aranjează sacoul cu palmele și își corectează nodul cravatei. Abia
acum se îndreaptă spre primarul Mîșlaevski, ridicat deja în picioare,
neștiind, de bună seamă, ce hram ar purta acest distins domn.
Albert Mihailovici, se prezintă străinul. Aleksei Mâșlaevski, își spune
și primarul numele și mai cere secretarei un pahar cu ceai. Îl
poftește să ia loc. Prutean insistă cu concesionarea și cu mostrele
pe care le avem la hotel, dar străinul deturnase atenția primarului
care reușește, prin câteva vorbe, să-i facă știut lui Prutean că
locuitorii urbei nu de așa ceva aveau nevoie, iar în pădurile din jur
nu crește decât pinul și mesteacănul. Atunci intervine străinul, care
ne invită să facem o călătorie la Tomsk, de unde vine el, pentru că
acolo cresc păduri întinse de molid, de brad, de pin, de zadă și de
cedru. Zada, aflu după cum explică siberianul, este laricele nostru.
Vorbește domol, dând din cap și privindu-ne cu ochi cenușii.
Interesul asistenței crește când elegantul domn spune că, până
acum un an, când a fost pensionat, fusese comandant de navă pe
rutele Tomsk - Moscova și Tomsk - Leningrad. Cum este în putere,
la cincizeci de ani câți are, și mintea îi este vie, s-a gândit să se
angajeze în sectorul privat, propunându-se domnului Viktor Kovrijnîi, proprietar de fabrică de mobilă, pentru calitatea de comis
voiajor. În felul acesta produsele lui vor ajunge în toată Rusia. Aici,
de exemplu, s-ar putea face un magazin de mobilă, de ce nu? Uite,
poartă cu el poze și pliante. Albert Mihailovici le deschide și le înșiră
pe masa lungă, acoperită cu pânză roșie, și toți câți se află în acea
încăpere, nouă oameni, se ridică de pe scaune, se apropie și iau în
mâini, cumva temători, sau doar cu respect, pliantele. În privirile
lor pline de admirație citesc sărăcia din casele lor. Iar mobila lui
Viktor Kovrijnîi nu este scumpă. Deloc nu este scumpă... Arunc și
eu o privire: imaginile vorbesc despre un mobilier fără pretenții.
Comis voia- jorul își aprinsese deja o țigară și-și plimba privirea de
la unul la altul, urmărindu-ne reacțiile. Nu-i scapă nici felul în care
eu împing pliantul spre mijlocul mesei. Eu veneam dintr-o țară
producătoare de mobilă și exportatoare în toată Europa, în Rusia cu
precădere, de la mobila simplă, la îndemâna oricui, până la mobila
sculptată, din lemn de nuc, de cireș, de stejar, de rășinoase. Mobilă
proletară, mă scap către Oleg, fără pretenții. Albert Mihailovici
devine atent și întreabă din ce republică vin. Îi satisfac curiozitatea,
și domnul Mihailovici, fost căpitan în aviația civilă a Uniunii Sovietice, vine să-mi întindă o mână lungă, cu degete subțiri și febrile.
Locuim la același hotel, zice, sper să găsim timp ca să vorbim. Oleg
nuanțează ce părea că nu am înțeles întocmai. Cu siguranță, vom
găsi timp, îi spun în românește. Așa cum Dimitri ne vorbise despre
un ciudat venit tocmai din Tomsk, așa îi vorbise și comis-voiajorului
de alți ciudați, veniți de la dracu’-n praznic.
Înainte ca Albert Mihailovici să ducă la bun sfârșit gândul și
proiectul de a încorpora Zpadnaia Dvina în marea piață de desfacere a lui Victor Kovrijnîi, le sugerez lui Aleksei Mîșlaevski și lui Kolea
Afanasiev că ar fi mai potrivit, mai simplu și mai puțin costisitor, să
reprofileze fabrica de flancuri tipografice în una de ambalaje din
carton care vor avea mare căutare în curând. Este târziu, sunt ei de
părere, pentru că ideea unei fabrici de mezeluri și alte produse din
carne fermecase atât de mult orășelul, pătrunsese atât de adânc în
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conștiința fiecărui locuitor, încât a le deturna idealul ar echivala cu
un dezastru colectiv. Or, așa ceva nu se poate, nu poți să-l lași să
viseze, apoi să-l trezești, dintr-odată, violent, brutal, inuman. Oleg
nu mai prididea să traducă avântatele cuvinte ale lui Kolea Afanasiev. Și, totuși, apăruseră semnele îndoielii la Aleksei Mîșlaevski.
O parte din utilaje s-ar putea adapta la producția de ambalaje din
carton, zice, dus pe gânduri. Poate că ideea nu este rea, iar rusului
îi vine întotdeauna bine fericita suferință. Dezastrul psihic de care
vorbești, Kolea Afanasiev, este izvorul din care se naște însăși viața
lui. Vom mai vorbi... Vom mai vorbi... Ne despărțim cu promisiunea
că ne vom revedea la gastiniță, unde să bem de bun rămas și să le
facem daruri.
Puțin după trei, când abia ajungem în cameră, ne bat la ușă
Aleksei Mîșlaevski, Daud Feodorovici și Albert Mihailovici. Kolea
Afanasiev nu venise, supărat fiind pentru că ideea mea de reconversie a fabricii îl cam influențase pe primar. Omul venit de dincolo
de Urali pune pe masa cu televizor Rubin o sticlă de rachiu din
ienupăr, Oleg pune cele două sticle de vodcă ce-i îngreunaseră
buzunarele cu două seri în urmă, iar eu fac pe Moș Crăciun și
deschid cele două geamantane. Pun pe paturi îmbrăcămintea, iar
pe jos rânduiesc încălțămintea. Pare că nu le vine să creadă și, ca să
poată vedea mai bine, simți și crede, dau de dușcă paharele. Nu
întârzii nici eu acest voluptos demers și mi se plimbă pe sub cerul
gurii o tărie catifelată, răcoroasă și puțin amăruie. Albert Mihailovici
mă privește întrebător. Dau din cap și-i spun că este foarte bun.
Zâmbește larg, apoi acordă toată atenția celor înșirate pe paturi și
rânduite pe jos. De jos, ia o pereche de cizme de damă, din piele,
foarte elegante, de pe pat, ia un taior cu o fustă din stofă gri deschis
și pe toate le pune de-o parte. Apoi, cu mâna dreaptă ridică două
cravate și le privește în lumina ferestrei. Dă mulțumit din cap. Ceilalți
doi caută opusul celor alese de omul din Tomsk, lucruri trainice,
făcute să reziste timpului și frigului, cu cusătură zdravănă, convingătoare. Răvășesc rânduiala mea ca la talcioc, iau ceva în mână,
apoi aruncă pentru a căuta altceva. Pentru Ludmila Mîșlaevska aleg
eu îmbrăcămintea, îi aveam încă imaginea pe retină; pentru încălțăminte, îl întreb pe Aleksei ce număr poartă doamna Ludmila.
Omul din Tomsk mai alege un pulover de lână, cu guler răsfrânt și
cu fermoar de sus până jos. Zâmbește mulțumit și își toarnă din nou
rachiu de ienupăr. Neapărat trebuie să vii la Tomsk, îmi spune, poți
face afaceri bune cu domnul Viktor Kovrijnîi. Dacă voi aveți nevoie
de lemn, el are nevoie de lacuri, vopsele și stofă pentru mobilă. Și
cum putem concesiona pădure? întreabă Oleg dintr-o neliniște
fremătătoare. Albert Mihai- lovici râde scurt. Domnul Kovrijnîi a fost,
când încă trăia PCUS-ul, adică Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, prim secretar al regiunii Tomsk, iar influența și-a păstrat-o.
O să-l cunoașteți și o să vedeți ce poate.
Bem rachiul de ienupăr, urmat de cele două sticle de vodcă,
apoi Aleksei Mîșlaevski și Daud Feodorovici își împachetează
strânsura în cele două geamantane, și ele dăruite. Acum, vă
poftesc la masă, zice primarul, iar dimineață, Daud Feodorovici vă
va duce cu mașina la gara din Velikie Luki. Și vă mulțumim tare
mult pentru daruri... Să faceți treabă bună dincolo de Urali, unde,
cu adevărat, sunt păduri întinse de nu le cuprinzi cu ochii. Am trăit
un an lângă Krasnoiarsk și am văzut cu ochii mei.
Seara ne găsește la masa pregătită de Ludmila Mîșlaevska,
într-o cameră cu pereți tapetați și cu podea din scânduri de pin. Se
străduise să facă mâncăruri alese pentru oaspeți aleși. Dar nu
despre strădania Ludmilei, îndelung lăudată, aș vrea să vorbesc,
chiar dacă pasărea de la cuptor, umplută cu orez, cu propriile
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măruntaie și ciuperci uscate de pădure, a fost un deliciu, ci tot
despre Aleksei Mîșlaevski. Biblioteca lui Aleksei nu este mare,
numără trei, patru sute de cărți, dar autorii sunt de prim raft. Îi avea
în bibliotecă pe Cehov, pe Gogol, pe Dostoievski, LevTolstoi, Pușkin,
Lermon- tov, Esenin, Turgheniev, Bulgakov, Evtușenko, Nekrasov,
Soljenițîn, Pasternak și încă vreo câțiva contemporani neconvenționali. Albert Mihailovici se apropiase și el de bibliotecă. Reflectez
la condiția intelectuală a tractoristului și primarului Mîșlaevski. Îmi
dădeau târcoale și spusele lui de la hotel, cum că petrecuse un an
în Siberia, între Eniseisk și Krasnoiarsk. Ce-ai făcut în acel an lângă
Krasnoiarsk? Am fost învățător, ne spune, afișând nedezmințitul
zâmbet. După armată, am făcut Institutul de Învățători de la
Moscova și am fost repartizat lângă Krasnoiarsk, o localitate dintre
Eniseisk și Krasnoiarsk. N-a fost chip să obțin transferul aici, unde
Ludmila era educatoare. Și-au adus aminte că m-am născut în
gulagul din Norilsk. De fel, noi suntem din Sankt Petersburg. Zâmbetul nu-l părăsise o clipă, părea să fie starea lui naturală. Și iată-mă,
prin 1972, tractorist la colhozul din Zapadnaia Dvina. Zâmbește cu
toată gura și mă prinde de umăr. De la revoluția lui Lenin, omul rus
nu a mai avut trecut, ci numai prezent, în care stă ca într-un țarc...
Golește dintr-o suflare paharul cu rachiu, apoi își trece brațele pe
sub bretelele acordeonului. Ludmila îl privește fermecată. Dintr-o
cameră răz- bătea vocea unui crainic de televiziune care transmitea
un meci de hochei, poate din camera copiilor. Deodată, Ludmila
tresare și dispare dincolo de ușă. Se întoarce după câteva minute cu
o plăcintă aburind pe o tavă, iar aburii sunt dulci și acrișori, cu miros
de fructe. E fierbinte, poate chiar o uitase în cuptor. Aleksei trage
de burduf, cântă din gură și bate cu piciorul în scândura cu noduri
maronii. Ce zi este azi? mă aud întrebând. Oleg întreabă mai
departe. Vineri, ne luminează femeia plinuță, cu ochi neastâmpărați
și păr castaniu. Este încă frumoasă. Albert Mihailovici ne vorbește
despre pădurile din Tomsk și Eniseisk... Dincolo de Baikal, spre Cita,
sunt păduri de litviniță și de tisa... Vorbește, apoi, cu Aleksei despre
deschiderea unui magazin de mobilă în oraș; la Pskov și la Velikie
Luki se aprobase înființarea unor asemenea magazine... Îl privesc
atent și nu știu unde și cum să-l încadrez. Este manierat, elegant,
convingător, inteligent. Ești rus? îl întreb dintr-odată. Da, evreu rus,
îmi răspunde, zâmbindu-mi prietenos. Apoi se adresează din nou
lui Aleksei Mîșlaevski, uitându-și mâna pe umărul meu. Mintea
încearcă să creeze imagini cu pădurile de dincolo de Urali, dar nu
am nici măcar o formă vagă de relief pe care să construiesc. Oleg
avea dreptate când spunea că, depărtându-te prea mult de casă,
te gândești tot mai puțin la ea. Te înghit depărtările. De când
ajunsesem prin aceste locuri, este prima dată când mă gândesc la
ai mei. Uitarea, voi constata mai târziu, este un prieten bun, altfel
n-ai rezista și nu te-ai putea concentra la ce ai de făcut. E munte la
Tomsk? mă aud iar întrebând. Albert Mihailovici îmi zâmbește tot
prietenos. Cel mult delușoare, îmi traduce Oleg. Vei vedea, pentru
că știu că vei veni acolo. Palma lui, uitată pe umărul meu, mă bate
ușor. Cât este metrul cub de cherestea? întreabă și Oleg. Nesemnificativ, de nimic, îi răspunde evreul rus. Puteți face o afacere
foarte profitabilă cu lemn în contrapartidă cu stofe de mobilă,
vopsele și lacuri de bună calitate. Este argumentul hotărâtor ca să
schimbăm numere de telefon și să plecăm, pentru că dimineață
la ora nouă trebuie să fim în gară la Velikie Luki.

Fragment din romanul
„Siberia de la capătul drumului”,
aflat în pregătire
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O Evanghelie la persoana întâi
AndreA H. Hedeș

C

um ar arăta o Evanghelie a zilelelor noastre? Un răspuns la
această întrebare, pe care probabil puțini am formulat-o, a dat prozatorul Varujan Vosganian în recentul său
roman Patimile după Gödel.
Într-o lume postmodernă, postcomunistă, cu un incipit postuman, răspunsul
pe care îl dă Varujan Vosganian amintește
de urma imprimată pe o fâșie de pânză
de către corpului chinuit al unei ființe
umane. Pururi tânăr, înfășurat în pixeli,
vorba poetului, ca într-un alt fel de giulgiu, personajul central poartă numele
sfântului Ciprian, cel care, din vrăjitor, a
trecut de partea cealaltă, luptând împotriva vrăjilor și dezlegându-le. A murit ca
martir, primind cununa muceniciei. Conceptul nomen est omen face parte din
țesătura volumului, de aceea semnificațiile din spatele numelui sfântului Ciprian prefigurează destinul pesonajului
prin- cipal, Ciprian, dublat de cel conferit
de nickname-ul Cip, adică electron, bucată mică de material semiconductor care
suportă unul sau mai multe circuite inte-

grate, așa cum aflăm din DEX. Ciprian
este fanatic după matematică și IT.
Nu doar alienarea, înstrăinarea, pierderea, puțin câte puțin, a ființei, ci și singurătatea abisală, debilizantă sunt aspectele radiografiate în roman. O societate degenerată, în care normalitatea
este pojghița prin care se salvează aparențele. Pânza pe care se desfășoară povestea lui Varujan Vosganian redă mitul
creației în cheie postmodernă. Creatorul
este o persoană asocială, autistă, care
pentru a nu avea deziluzii nu are așteptări. Creația nu este un golem, pentru că
locul lutului este luat de o materie diafană. Acest Zeu nu dorește să fie un Deus
otiosus ci alege să fie un Zeu plin de
umanitate. Mai mult, nu doar că nu își
damnează creația, dar sfârșește prin a se
îndrăgosti de aceasta, într-un sens înalt.
Deosebindu-se de Pygmalion, îi oferă
acesteia libertatea. În acest mit al creației
sunt sădite frumusețea și absurdul. Sacrificiul necesar la fundamentul oricărei
zidiri nu lipsește nici aici, creația își poate
începe existența.

Sigur că pentru un tânăr IT-ist care a
renunțat de mult timp să mai citească,
chiar și presupunând că până la un moment dat a făcut-o intens, bagajul de cunoștințe livrești, cultura generală enciclopedică și complexitatea intimidantă a raționamentelor sunt neverosimile. Un astfel
de limbaj de catifea și mătase, brodat cu
firul de aur al unor cunoștințe rafinate s-ar
potrivi pe fundalul fastuos al unei Veneții
aflate la apogeu, urmând punctele de fugă
oferite de intrigile pe care acest spațiu și
timp le fac posibile complimentând temperamental autorului care nu pare acasă în
zona în care a ales să se desfășoare acțiunea Patimilor după Gödel.
Deznodământul, deși încoronează
opera și este cu atenție pregătit, fără a
lăsa vederii nimic din șantierul de creație,
este provocat, totuși, prea facil și neconvingător, chiar dacă sau tocmai pentru că
se află la un click distanță. Din amplul
dialog dintre lumină și întuneric, bine și
rău, unu și zero, adevărat și fals, viață și
moarte, din tango-ul personajelor simbol
Maria și Magdalena, Arvinte (personaj
hâtru în literatura noastră, aici o întruchipare a păstrătorului cheilor și a paznicului
pragului, câinele negru fiind un adaos
firesc) și Mentzel, mama și tata, cei cinci
prieteni și cei uniformizați, al căror nume,
deși diferit, pare că nu mai numește nimic, din toate acestea se modelează
fundalul pentru repunerea în scenă a
marii opere a misticii cabalistice de creare
a vieții. Doar că avra k’davrai, creez ceea
ce vorbesc, devine creez ceea ce număr. Cip
este un mare inițiat în IT. Atingerea perfecțiunii, în orice domeniu, duce la atingerea
absolutului și la puterea, libertatea de a
alege ce se poate face din acel punct încolo.
Aflat în acest punct, Cip se află între golem
și armata de teracotă, creații de lut lipsite
de libertate deci incomplete, aservite.
Ce alegere va face un tânăr neadaptat,
sociopat, disprețuitor față de reperele commune, care a trecut mult dincolo de blazare, sub privirile lui Big Brother? Patimile
după Gödel reprezintă o neliniștitoare
meditație referitoare la condiția umană

în mileniul trei.
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Se poate Dumnezeu crea pe sine?
HoriA GârbeA

N

u îmi propun să rezum în 6000
de semne ceea ce Varujan Vosganian și, mai exact, eroul său
narator, Ciprian zis Cip, relatează pe cele
400 de pagini ale romanului Patimile după
Gödel (Editura Polirom, 2020). Cititorul va
parcurge el însuși, așa cum îl îndemn cu
toată convingerea, întîmplările senzaționale prin care trece un as al informaticii
așa cum este Cip, într-o încercare politicotehnică de anvergură.
Voi încerca, în această scurtă analiză,
să mă refer la învățăturile ce reies din carte
pentru că, la Varujan Vosganian, faptul de
a scrie proză nu se situează în afara unui
demers didactic, oricît de învăluit. După
un model oriental, poate rod al unui atavism, prozatorul nostru, care este și un redutabil poet, se exprimă cu predilecție în
parabole și pilde, esența lumii fiind învăluită într-un epic semnificativ.
În primul rînd, trebuie remarcat că Varujan Vosganian este un autor de mize
mari care pretind narațiuni complexe, cu
acumulări de fapte și acțiuni ale unor personaje numeroase. Parcurgerea volumelor
presupune un anumit efort și o concentrare superioară din partea cititorului, sau
chiar o documentare paralelă lecturii.
Cartea șoaptelor ambiționează să fie istoria
unui popor întreg pe durată de cel puțin
un secol. Copiii războiului urmărește, prin
destinele celor doi frați ce nu se întîlnesc
decît la final, istoria României pe cinci
decenii fiind suma a două sau mai multe
istorii paralele, fiecare altfel, după unghiul
privirii. La Patimilie după Gödel pariul este
și mai ambițios, deși acțiunea se petrece
pe un interval de timp mai scurt, pentru
că nu e vorba de o reconstituire prin documente și povești orale (șoapte), ci este
o poveste despre un viitor posibil. La limită, romanul este o distopie.
Pe cititor l-ar putea nedumeri de la început numele lui Gödel, despre care un
neprevenit ar crede că e un personaj fictiv. Dar el nu iese din imaginația roman-

cierului. Kurt Gödel (1906-1978) a existat
cu adevărat, a fost slovac, supus austroungar, apoi cetățean cehoslovac, apoi austriac și, în a doua jumtate a vieții, american. Domeniul predilect al lui Gödel a
fost logica matematică. El a enunțat, încă
din 1930, teoremele de incompletitudine
prin care căutările axiomatice ale lui David
Hilbert și ale altora și-au găsit o dezlegare
finală de tipul: „s-a rezolvat: nu se poate” !
Într-adevăr, după Gödel, indiferent de„pătimirile” pe care le implică, un sistem logic,
axiomatic consistent nu poate fi complet.
Adică - în termenii lui Moromete - două
chestiuni rezultă din gîndirea lui Gödel: un
sistem teoretic fără contradicții interne nu
își rezolvă axiomele exclusiv în cadrul său,
prin deducție unele din altele și, doi la
mînă, consistența axiomelor însăși nu
există fără un „aport” al unor teorii extrinseci sistemului.
Dar același cititor nu trebuie să se
sperie - romancierul nu-l va pune la încercare (prea mult) cu teorii matematice, nici
cu relativitatea lui Einstein, prieten la
Princeton cu Gödel, cu care îi plăcea să discute, mergînd pe jos spre casă. În roman
este vorba despre ceva mai inteligibil și
mai palpitant în același timp. Și anume
eroul central, Ciprian Poenaru, care este
un fel de Gödel român al secolului XXI, se
trezește într-o aventură ciudată. Asemănarea dintre el și profesorul de la Princeton este aceea că, ajuns în SUA prin 1940,
Gödel a înțeles, în virtutea logicii, că și în
State „axiomele” Constituției permit, la
rigoare, apariția unei dictaturi precum în
Germania (cu anexa Austria) lui Hitler, de
care el tocmai fugise.
Ciprian este angajat de un obscur individ, numit la fel de anodin, Stoian - un
fel de alter ego al diavolului care-l pune la
încercare pe Adrian Leverkühn, în Doctor
Faustus - să facă o„cercetare” asupra unor
persoane despre care - intrînd în activitățile lor de navigare și socializare pe internet - să afle practic totul, dar mai ales
profilul psihologic. Ciprian are și unele
puteri paranormale, dar a studiat la master
influența internetului asupra comportamentului uman. El are numeroase cunoștințe, deși pretinde că a încetat să citească
la vîrsta la care Rimbaud a încetat să scrie.
Ba chiar descoperă, spre finalul cărții, o
axiomă care ar reprezenta infirmarea teo-

remelor lui Gödel: faptul ca Dumnezeu să
se poată crea pe sine.
Uimitor, ca autori de ficțiune, Cip își recunoaște doi „maeștri” stupefianți: Haralamb Zincă și Vladmir Colin. Ultimul se
numea Jean, dar, în stalinism, a găsit mai
prudent să își schimbe prenumele cu al lui
Ilici Ulianov, zis Lenin.
În afară de asta, Ciprian, ca orice tînăr,
are și o iubită Magdalena, zisă Maggie, se
întîlnește cu amici. Cu Maggie discută
mult pe chat, inclusiv despre triunghiul lui
Darboux. Cip crede că viața e o funcție
continuă și deci are proprietatea lui Darboux, pe care - în afară de el, de Varujan
Vosganian și de mine - cred că puțini și-o
mai amintesc de prin școală.
Amicii lui Cip însă pun la cale un partid
politic. Hopa ! Ei încearcă să îl atragă pe
Cip - cel mai bun la informatică între ei pentru a manipula masele prin interacțiune în rețea. Ei își bazează strategiile politice pe omniprezentul azi www și mai
ales pe jocuri pe calculator. Mișcarea lor
politică este una inconsistentă ideologic,
se declară a„tineretului”, a prospețimii, cei
care conduc țara „trebuie să se care” (am
mai auzit clișeele astea, trimiterea e destul
de străvezie). De fapt lui Cip i se propune
să devină artizanul unei moda-lități noi de
înrobire a populației prin care la butoane,
acum la propriu, să vină alți stăpîni care să
pună gheara lor cu mănuși digitale pe
mereu fascinantul ciolan.
Cum se va descurca Cip între toate
acestea, ce rol vor juca în existența lui cei
doi repezentanți ai lumii vechi, Arvinte și
Menzel, ce se va alege din noul partid
amoral precum computerul însuși ? Cititorul va descoperi singur și își va pune întrebările cuvenite. Astfel nu va descoperi
cum se infirmă teoremele lui Gödel, dar va
putea reflecta la neliniștile epocii digitale
și socio-computerizate. Se va gîndi mai
profund la amoralitate, lipsă cronică de
empatie, manipulare, viața personală afectată de trăirea prin rețele - care o scot la
vedere și la mezat - pofta de putere și
mijloacele de a o acapara. Mai ales, se va
întreba dacă o viață dependentă de strălucirea pixelilor și de șirurile de 1 și 0 ale
biților mai are vreun Dumnezeu sau vine
direct de la prietenul lui Faust.
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Personajele negative §i farmecul lor
Se știe că, în literatura epică (proză sau versuri) și dramatică, personajele negative sunt motorul acțiunii.
Fără ele, chiar dacă unele au și trăsături pozitive, nu ar exista conflictul. De aceea vă întrebăm:
- Care sunt personajele dvs. negative favorite (ca realizare literară, chiar dacă nu ca oameni)? Vă rugăm să vă referiți la literatura
română și la cea universală, la bărbați și femei, ca să nu discriminăm pe nimeni. Puteți aminti și personajele negative concepute de dvs.
- Dacă ați întâlni în viața reală unul dintre aceste personaje, ce i-ați spune?
Vilia Ban=a  Ştefan Borbély  Florica Bud  Valentin Busuioc  Petre Ioan Cre=u  Simona-Grazia Dima  Ana Dobre
Dumitru Augustin Doman  Miruna Drăghici  Sonia Elvireanu  Gela Enea  Alexandru Jurcan  Ardian-Christian
Kuciuk  Adrian Lesenciuc  Olga Delia Mateescu  Menuţ Maximinian  Mihai Măniu=iu  Radu-Ilarion Munteanu
 Olimpiu Nușfelean  Sergiu Someșan  Lorena Stuparu  Clara Tîrcă  Dumitru Ungureanu  Lucian Vasiliu
 George Volceanov  Horia Gârbea



Vilia Bant,a
1. Personaje negative... sună ca o provocare, într-adevăr. Ar
fi existat lupta între bine şi rău fără ele? Ar fi trecut Harap Alb
testele de iniţiere fără Spân, s-ar fi maturizat el ca să ajungă un
împărat înţelept şi bun?
Dar să trecem peste lumea basmelor care ne-au fascinat
copilăria. Voi încerca să mă opresc doar la câteva exemple de
personaje pe care le-am urmărit cu o plăcere vinovată în acţiune, încercând să înţeleg de ce sunt aşa şi nu altfel,„supărată”
cumva pe măiestria autorului că a reuşit să-mi trezească interesul pentru ele.
a. Iago, cel care face pereche cu Othello. Personaj atât de
complex şi, la prima vedere, atât de firesc în a-l întelege, frustrat
de faptul că Othello are ce poate ar fi meritat el mai mult, înfuriat pe el însuşi că este atât de ataşat de Othello. Încă mai încerc
să-i descifrez nuanţele răului din el. Mă obsedează şi mă întorc
deseori la lectură, poate, poate mă voi apropia mai mult de
esenţa acestui personaj.
b. Julian Hirtmann din seria cu Martin Servaz a lui Bernard
Minier. Fost judecător, bine situat în lumea elitistă, cultivat, distins, inteligent, dominat de forţa răului, un interlocutor pe măsura personajului pozitiv, pe care-l apreciază şi-i face plăcere să
dialogheze cu el. Te înfioară doar când te gândeşti că poate să
apară de oriunde în acţiune, ori să dispară inexplicabil, că ai în
faţă doar ce a lăsat răutatea lui.
c. Preşedintele Snow din Jocurile foamei (Suzanne Collins).
Este un personaj bine construit, complex, de o eleganţă
firească şi studiată în acelaşi timp (vezi trandafirul alb), puternic, dominator din spatele acţiunii. M-a chinuit gândul că nu
înţeleg de unde vine aşa cum e, de ce e aşa, de o răutate pură,
stratificată în nuanţe. M-am urât pentru fascinaţia cu care l-am
urmărit.
d. Mă întorc la anii de liceu şi la Moara cu noroc a lui Slavici.
Evident Lică Sămădăul, personajul care dă peste cap tihna din

familia lui Ghiţă şi duce la sfârşitul tragic al tuturor. Este tot o întruchipare a răului pur. Dur, viclean, charismatic în felul lui, impune respect şi frică în jur, dominant. Şi totuşi figura lui de„om
trecut de 30 de ani, înalt, uscăţiv şi supt la faţă, cu mustaţa lungă,
[…], cu cămaşa subţire şi albă ca floricelele, pieptar cu bumbi de
argint şi bici de carmajin…” aduce un plus în monotonia de la
Moara cu noroc. Nu se putea fără el în proza realistă a momentului, dar dincolo de asta, rămâne talentul, măiestria lui Slavici
de a-l contura astfel: răul pur, învelit în strălucire.
e. Să continui? Lupul, alias William Fakes din Ragdoll.
Ultima ta zi şi Călăul ale lui Daniel Cole (tot literatură poliţistă).
Personaj atipic într-un fel, Justiţiar în slujba binelui, dar maestru
păpuşar în spatele crimelor din Călăul.
2. Dacă aş întâlni în viaţa reală pe unul dintre ei? Nu cred că
i-aş spune ceva, i-aş urmări comportamentul, aş încerca să înţeleg de unde vine Răul şi de unde atracţia mea, fascinaţia„bolnavă”, „vinovată” pentru astfel de personaje. Curozitatea, desi
gur, dorinţa de a fi în mintea lui. Repet, e o provocare continuă.

S, tefan Borbély
Goetz

Titlul piesei de teatru Diavolul şi bunul Dumnezeu a lui JeanPaul Sartre (1951) conţine o asimetrie intenţionată, paradoxală.
Dumnezeu e limitat de paradigma definitorie a bunătăţii sale,
fiind constrâns de-a pururi la relativisme. În contrapartidă,
Diavolul e lipsit de condiţionări, adică lucrează cu absolutul în
faţă. S-a spus despre protagonistul piesei, Goetz, că el acţionează sub semnul lui Cain, ceea ce este adevărat doar pe jumătate. Autorul primului fratricid din istoria lumii a fost relativizat
de propria sa frustrare, ceea ce înseamnă că el n-a dus vărsarea
de sânge până la marginile absolutului, ci a menţinut-o captivă în ţarcul meschin al unei psihologii tarate. Dimpotrivă,
Goetz e liber în sens absolut. S-a născut exclus şi n-a cedat
slăbiciunii de a cerşi o integrare. „Răutatea mea nu e răutatea
lor - îi spune el preotului Heinrich, referindu-se la cei care fac
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răul din dorinţa de a pune mâna pe averile celor învinşi, din
slăbiciune sau din orgoliu. – Ei fac răul din viciu sau din interes.
Eu fac Răul de dragul Răului.”(Am folosit pentru citate ed. JeanPaul Sartre: Muştele. Cu uşile închise. Morţi fără îngropăciune.
Diavolul şi bunul Dumnezeu. Sechestraţii din Altona. RAO International Publishing Company, 1998, pp. 203-348. Traducere
piesei care ne interesează a fost realizată de Mihai Şora).
Se comprimă, în grandioasa figură malefică a lui Goetz,
fenomenologie şi existenţialism; sensul„actului gratuit” e preluat de la Gide, totul fiind asezonat cu o bună doză de nihilism
împrumutat de la Nietzsche. Miza o reprezintă transcenderea
relativismelor limitative, adică definirea existenţială a libertăţii.
Cum o circumscrii? Ca pe ceva predeterminat categorial, şi-n
acest caz putem vorbi de interese, de scopuri sau de aspiraţii,
laolaltă cu teama de a sfârşi în eşecuri, sau ca pe ceva integral
pur, aflat deasupra condiţionărilor relativizante?
Goetz, spre norocul lui, s-a născut mizantrop. „Ce-mi pasă
mie de oameni? – tună el către brutarul Nasty, comandantul de
ocazie al celor care suferă. – Eu sunt un monstru cu totul pur.” Afirmaţia e prefigurată de un dialog cu deja amintitul Heinrich.„De
mic copil – îi spune acestuia Goetz -, mă uit la lume prin gaura
cheii: e un ou frumuşel şi rotofei, în care fiecare ocupă locul ce i-a
fost hărăzit.”„Oul” e confortabil şi hrănitor, comod şi adesea
nesolicitant, bun pentru toate pretextele existenţiale posibile.
În consecinţă, puţini se-ncumetă să-i străpungă coaja, unul dintre motivele reticenţei fiind anxietatea confruntării cu insolitul.
Freud a avut, şi aici, dreptate: aruncaţi în faţa noului, ne refugiem instinctiv înspre trecut, căutând precaut căi bătătorite.
Goetz e dezinteresat de„ou”, fiindcă nu i-a aparţinut niciodată. Transcenderea spre absolut e, pentru el, aşa cum e la alţii
sinuciderea: rămâi singur cu tine însuţi, suspendat în faţa unei
ecuaţii abstracte. Cei din interiorul„oului”trăiesc şi mor. Cei din
afara lui nu trăiesc, dar îşi iau viaţa. Camus a înţeles perfect
dilema, în bubuitoarea propoziţie introductivă la Mitul lui Sisif.
Nu pe Goetz aş dori să-l întâlnesc, dacă mi s-ar oferi prilejul,
ci pe Cel care se află îndărătul tuturor acestor complexe de
emancipare cerebrală, nihilistă. Neputând iniţia eu însumi întâlnirea, nu-mi rămâne decât să sper că ea se va produce. Ani
de-a rândul am tot ţinut un seminar despre doi protagonişti
metafizici, pe care lumea îi rostuieşte, de regulă, în tabere adverse (de fapt, nu sunt, aşa cum bine a arătat, printre cei din
urmă, Saramago). Unul era altruist şi totalmente democratic:
sub umbrela bunătăţii sale încăpea, de-a valma, oricine. Celălalt
selecta, discrimina ironic, la rece: trebuia să fii cel puţin neconvenţional ca să te accepte. Spre cel dintâi te duce viaţa, încolonat, cuminte, laolaltă cu ceilalţi. Drumul spre cel de-al
doilea e prefigurat de o alegere care nu îţi aparţine.

Florica Bud
Recent, chiar în această toamnă, mi-a căzut în fața ochilor
un titlu, ce suna cam așa: A murit fiica unor părinți celebri. Desigur când dai peste așa un titlu te trec fiorii și dorești să treci
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peste el, să nu afli că a mai murit un tânăr într-un tragic accident
rutier. Totuși îmi rețin atenția două nume, Ana și Ion. Gândul
mă duce spre cei doi eroi ai romanului Ion. Da, era vorba chiar
de fiica celor doi țărani, ce l-au inspirat pe Liviu Rebreanu.
Saveta a murit la 96 de ani. R.I.P! Și uite, un titlu bombastic, așa
cum îi stă bine unui titlu de ziar modern, mă ajută să răspund
chestionarului.
Mă întreb, este Ion un personaj negativ? Este și nu este. O fi
fost pe vremea, când oamenii aveau frică de Dumnezeu și
rușine de semeni. Iubirea de pământ a țăranului român a fost
până la urmă un motor al dezvoltării satului românesc. Să nu
uităm că, pentru o palmă de pământ, țăranii au plecat să făcă
bani străbătând mări și țări, până în Americi. Am trăit printre
bărbați, tata Ioan și fratele său Milian, ce au fost înrobiți de acest
sentiment greu. Au trecut de dragul pământului peste sfaturile
mamei lor, iubitoare de carte, de a învăța pentru o viață mai
ușoară. Milian, fratele tatei chiar s-a însurat cu o femeie ștearsă
ușor cocoșată, dar bogotană, el fiind un flăcău falnic, plin de
viață. Dorința țăranului român de a avea o bucată de pământ
s-a stins cu generația lor. Tata mai cosea la 91 de ani, singur cuc,
printre holdele pustii.
Nu m-aș îndepărta prea mult de Liviu Rebreanu, pentru un
personaj feminin. Mă opresc la Nadine din romanul, Răscoala.
Este Nadina un personaj negativ? Nu! Este un personaj ce se
potrivește de minune în tapițeria țesută de personajele zilelor
noastre. Pe scurt îi reproșăm Nadinei că este superficială și nu
se iubește decât pe sine. Și ce dacă? Nu acesta este sfatul
adresat, pe toate căile, nouă femeilor? ”Să vă faceți frumoase,
pentru voi! Iubiți-vă suficient, ca să nu vă construiți echilibrul pe
iubirea unui partener!”. Ce sunt cele două tablouri ale Nadinei
decât pictoriale din reviste. Așadar, Nadine este o ”Divă” perfectă a zilelor nostre!
Cât despre Iago? Acum, cu șiretenia și răutatea lui ar putea
construi imperii economice ori s-ar putea cocoța în funcții greu
de ajuns. Simpatic ori ba, cine ar îndrăzni să îl atace? Desigur
mi-ar face plăcere să o întâlnesc pe Anna Karenina. Nu să îi fac
reproșuri. Ci, doar, să îi sugerez că nimeni nu se mai sinucide
azi din cauza unui subconștient mereu nemulțumit de faptele
noastre. Să aleagă viața, măcar de dragul cititorilor, care nu au
nicio vină!

Valentin Busuioc
1. Zoe (O scrisoare pierdută, Caragiale) întruchipează adulterina, minicinoasa, însă este în același timp o femeie cochetă,
ambițioasă, reușind să-și impună voința în orice situație. Olguța
(La Medeleni, Ionel Teodoreanu), este un „drac îngeresc” și „un
amestec de puritate și înclinații spre mici răutăți”, după cum
credea părintele ei. Veterinara (Omar cel orb, Daniela Zeca), total
diferită de Ghazal, soția lui Omar, este o femeie de care Omar se
simte atras deși aceasta este mai curând o personificare a
poftelor și a animalicului. Lady Macbeth (Macbeth, Shake-

37

Nr. 1-2(39-40)  iaNuarie-februarie 2021

Ancheta Neuma
www.revistaneuma.ro

speare) este o femeie ambiţioasă, care vrea să pună în aplicare
profețiile vrăjitoarelor, scop în care uneltește pentru uciderea
regelui. Într-un final ajunge să-și piardă mințile și să-i regrete
pe cei morți din cauza ei, însă din cauza uneltirilor ei Scoţia
ajunge să aibă un monarh mai bun. Cathy (La răsărit de Eden,
John Steinbeck), personaj cu adevărat malefic, este o femeie
atragătoare și extrem de pricepută în a manipula și domina
bărbații. Rând pe rând, își ucide părinții, își împușcă soțul și își
abadonează copiii, devenind mai apoi matroana unui bordel,
după ce o otrăvise lent pe fosta proprietară. Prin modurile în
care distruge viețile celor doi frati, Adam si Charles, dar și a fiilor ei, Caleb și Aaron (tuspatru numele cu trimitere la Cain și
Abel), o fac să fie printre cele mai negative personaje concepute vreodată.
Satana - mă refer atât la personajul din Biblie, cât și la cel
din„Paradisul pierdut“ al lui John Milton. Satana este o fi-gură
complexă, curajoasă, dar plină de defecte, care crede că „este
mai bine să conduci Iadul, decât să serveşti în Rai”. Marele
Inchizitor (Frații Karamazov, Dostoievski), chiar dacă este un personaj secundar, este cel care îl închide pe Iisus în temniță, îi adresează mai multe întrebări și tot el oferă răspunsurile, învinuindu-L
de acordarea libertății oamenilor, nu ca pe un dar, ci ca pe o penitență. Big Brother, reprezentat de O’Brien în 1984 (George Orwell), fiindcă este un simbol (mult mai vizibil în vremurile
noastre!) al reducerii libertăților, inclusiv de gândire, al statului
polițienesc și totalitar.
Dorian (Portretul lui Dorian Gray, Oscar Wilde), personaj care
și-a vândut sufletul diavolului pentru a rămâne veşnic tânăr.
Lică Sămădăul (Moara cu noroc, Ioan Slavici) este un om viclean,
care impune prin comportamentul lui respect și frică. Spânul (Toate pânzele sus, Radu Tudoran), pirat iscusit, excelent
strateg, însă un criminal cu sânge rece. Dinu Păturică (Ciocoii
vechi și noi, Nicolae Filimon) reprezintă ciocoiul autohton, deprins cu toate năravurile epocii fanariote. Lipsit de scrupule,
inuman și cu capacitate uluitoare de adaptare la situații dintre
cele mai dificile, își arată de fiecare dată viclenia.
2. Dacă ar fi să întâlnesc vreunul dintre aceste personaje, aș
prefera să-l întâlnesc pe Marele Inchizitor, căruia nu i-aș spune
nimic, ci aidoma lui Iisus, i-aș săruta blând buzele ofilite.

Petre Ioan Cret,u
1. Pe primul loc aș pune Satana (Diavolul), personajul biblic, care este cel mai complex personaj posibil, care spune undeva că „este mai bine să conduci Iadul, decât să serveşti în
Rai” („Paradisul Pierdut” - John Milton). M-am oprit la Lucifer
din „Paradisul Pierdut” - John Milton și la motanul Behemoth
(mai mare decât un câine) din „Maestrul și Margareta” - Mihail
Bulgakov.
Pe locul al doilea îl trec pe Aaron The Moor din „Titus Andronicus” - William Shakespeare, cred că este cel mai rău per-

sonaj shakespearian, și numai pentru ale cărui ultime cuvinte
care au fost„dacă am făcut o singură faptă bună în viaţa mea,
o regret din tot sufletul”
Pe locul trei îl trec pe Alex din „Portocala Mecanica” – Anthony Burgess, un individ un individ violent, un violator, etc.,
dar care ascultă Beethoven...
Dintre personajele din literatura românească l-aș alege pe
Lică Sămădăul din „Moara cu noroc” - Ioan Slavici
Ca personaj negativ feminin aș pune-o pe Cathy din „La
Răsărit de Eden” - John Steinbeck.
2. Dintre toate aceste personaje mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu Cathy din „La Răsărit de Eden”, în primul rând pentru că
este atrăgătoare apoi pentru că aș ști ce să-i spun. Dintre personajele negative din textele mele, aleg roata din volumul
„Recviem pentru o roată bolnavă mintal”, pentru că se complace
în rolul de roată de rezervă, dar și pentru că este bolnavă mintal
și nu se știe....

Simona-Grazia Dima
Personajele negative sunt, într-adevăr, parte a unei complexe texturi dinamice fără de care literatura nu ar avea niciun
haz. Voi începe printr-un răspuns la a doua întrebare: nu cred
că aș putea aborda pe stradă un personaj negativ, deși aș vrea
să am forța lui Iisus, care l-a pus la punct pe diavol întâi și întâi
la nivel verbal. Dar am impresia că gestul meu ar fi inutil: personajele negative sunt lipsite de relief ori evoluție și așa de
identificate cu propriul rol, încât la ele nu pătrunde nimic din
afară.
Cel mai pregnant mi s-au întipărit în memorie plăsmuirile
mitologice din poveștile copilăriei, apoi prezențele umane din
romanele și proza scurtă aparținând literaturii de aventuri și
polițiste. Întâi zmeii, balaurii și căpcăunii din basmele românești ori internaționale. Asemenea entități m-au condus de timpuriu la concluzia inevitabilității răului: nu-l puteai ocoli, trebuia
să lupți cu el. Ceva mai sofisticate, duhurile rele din masiva
culegere a celor O mie și una de nopți îmi sugerau, prin neomenia lor fără leac, faptul că există obstacole psihologice de netrecut, ceea ce viața nu a întârziat să-mi confirme.
Din romanele istorice de aventuri ale lui Alexandre Dumas
m-a impresionat Milady – o extraordinară intrigantă, superinteligentă și cu o voință de fier. Mărturisesc, am simțit o mare
satisfacție atunci când a fost, justițiar, executată – fusese prea
malefică.
Criminalii născociți de Sir Arthur Conan Doyle în seria de
povestiri și romane cu Sherlock Holmes erau foarte credibili,
strălucit portretizați. De pildă, Jack Stapleton, din romanul
Câinele din Baskerville, descendent decăzut al unei vițe nobiliare, deși pervers și crispat, în strădania lui de a pune mâna pe
averea și titlurile de la care soarta îl exclusese, avea o ingeniozitate diabolică, dar și o anume imaginație poetică, ludică,
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vădită inclusiv din pasiunea lui pentru entomologie, ceea ce-l
făcea memorabil. Scena pilduitoare când Sherlock Holmes
acoperă anumite porțiuni dintr-un vechi tablou de familie,
dezvelind contururi aspre ale faciesului, identice cu trăsăturile
actualului protagonist, mi s-a părut deosebit de reușită. Chiar
și James Moriarty, cel care pare să-l ucidă într-un final de etapă
(Ultima problemă) pe însuși Sherlock Holmes, era un fel de
replică negativă a acestuia, un ins intelectualicește infailibil,
însă robotizat, cu totul lipsit de bunătatea, înțelepciunea și căldura marelui detectiv. Cu toate acestea, impunător, prin implacabilul psihologic: „un Napoleon al crimei”, cap al crimei
organizate la nivel mondial, semn al acuității profetice a lui
Arthur Conan Doyle, conștient de impactul social, mai accentuat pe zi ce trece, al acestei categorii a delincvenței.
Zoe Mihalcea, din romanul Între zi și noapte al Henrietei
Yvonne Stahl, reprezintă, cred, o creație remarcabilă. Nu am
fost niciodată de acord cu opinia prefațatorului, criticul Ion Negoițescu, conform căreia Zoe ar fi întruchipat un exemplar
uman complet viciat, până la stadiul de prototip al răului absolut. Dimpotrivă, o găseam plină de calități, inteligentă și sensibilă, deși iremediabil cuprinsă de blazare și, câteodată, cinică
la culme. De răul căruia îi căzuse pradă nu o învinovățeam
nicidecum în mod exclusiv: mult mai vinovați de starea ei
disolută - mixând neputință, dezarmare și neîncredere în viață,
duse până la autodistrugere - răspund, incontestabil, în primul
rând, familia și societatea. Ocazii de redresare avusese, dar îi
lipsise puterea de a le fructifica, din pricina stresului îndurat
prea de timpuriu. Răul vieții ei îmi părea unul cu precădere
dobândit. Un asemenea personaj te învață îngăduința, iubirea
necondiționată – în esență, acceptarea alterității. Nu putem comanda – nicicui, nici măcar unui personaj fictiv – atitudinile
sau faptele dorite de noi. Uneori ni se impune în chip axiomatic
suveranitatea eroilor literari și cred că modul acesta de a privi
lucrurile constituie un lucru de laudă pentru noi ca oameni, nu
doar ca scriitori.

Ana Dobre
1. Privesc un documentar de Nat Geo Wild: Este iarnă, un
peisaj de basm. Prin zăpada moale, un râs răzbit de foame se
apropie tiptil de luciul unei ape pe care plutesc trei rățuște.
Drăgălașe! Caută cu ciocul în apă, indiferente la ce se întâmplă
pe mal. Râsul face mai multe încercări să prindă una dintre ele.
Nu reușește. În final, amușinând prin blana groasă a zăpezii,
prinde un șoricel...
Cine e personajul negativ aici? Cine e cel pozitiv? Mi-a părut
rău pentru râsul frumos, în agilitatea lui felină! Mi-ar fi părut rău
și pentru rățuște!
Așa o fi și printre oameni?...
Îmi amintesc de prima lectură a basmului lui Mihai Eminescu, Făt-Frumos din Lacrimă. Unele impresii sunt foarte puternice, ne urmăresc toată viața. Făcusem la școală, în clasa a
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IV-a, un fragment. Învățătoarea ne-a cerut chiar să desenăm
scene din basm. Am citit basmul în întregime, într-o duminică,
în camera bunicii. Parcă se făcuse un gol imens în jurul meu.
Eram în basmul lui Eminescu!
Nu mi-a fost milă nici de Muma Pădurii pe care Ileana a trădat-o când i-a spus lui Făt-Frumos de cele două buți, una cu
putere, alta cu apă; nici de stăpâna cailor. Intrau în firescul
luptei cu răul, pe care Făt-Frumos trebuia să-l învingă.
Dar de Genar, da, mi-a fost milă! Fata Genarului își trăda
tatăl! Cu atât mai mult mi se părea nefiresc gestul ei, cu cât nu-l
știa pe cel pentru care Făt-Frumos o răpea! De unde știa că
acela merita sacrificiul de a-și fi trădat tatăl?
Este Genarul un personaj negativ? Mai degrabă, Fata
Genarului este!
Dar dacă luptă cu Făt-Frumos, Genarul trebuia să fie un fel
de zmeu, de balaur, o întruchipare a răului! Nu pot fi două personaje pozitive, deși... Și, totuși, câtă tristețe în destinul Genarului! I-am intuit tristețea atunci, astăzi îmi pare un om fără destin,
abandonat de copii, de autor...
2. Dacă l-aș întâlni în viața reală? Ar fi frumos ca basmul să
poată coborî din nou în lume! Am putea trăi din nou într-o mitologie. I-aș spune Genarului că, dacă ar fi fost tatăl meu, nu
l-aș fi trădat niciodată!...

Dumitru Augustin
Doman
1. Personajul negativ care m-a obsedat la tinerețe este Ivan
din Frații Karamazov, poate cel mai complex din roman, psihologic vorbind. În familia blestemată a Karamazovilor el este
omul rece, aparent indiferent la ce se petrece în jur, făcând figură aparte, chiar tatăl său cel crud și „zurbagiu” gândind despre el: „Ivan nu iubește pe nimeni” și „Ivan nu e de-al nostru”,
iar fratele Aleoșa – mai profund, desigur - găsind că „Dumnezeu, în care nu crede, și adevărul lui au început să-i câștige
inima ce se îndărătnicește să nu se supună” sau„Ivan ori se va
scula din morți la lumina adevărului...ori se va prăbuși mistuit
de ură, căutând să se răzbune pe sine însuși și pe toată lumea
pentru că s-a pus în slujba unei idei în care nu crede”. Personajul e fascinant pentru că el, în răceala lui, este un căutător de
concepții inclusiv umane, nu e integral rău. El încearcă să fie un
creștin radical, dar cum nu observă„raiul pe pământ”, sfârșește
prin a fi un anarhist individual, un Raskolnikov, însă numai în
teorie, pentru că într-un roman ca acesta, unde oamenii
acționează radical și violent, el se rezumă la meditație și
emitere de idei contradictorii, fiind cel mai static personaj, refuzându-și acțiunea sine die. În concluzie, însuși Dostoievski îl
caracterizează într-o scrisoare către un prieten: „Ivan este sinteza anarhismului rus contemporan”.
Din Balzac, un personaj negativ memorabil este Vautrin,
personaj în Moș Goriot, Iluzii pierdute și Splendoarea și suferințele
curtezanelor. El este inițiatorul lui Rastignac în viața pariziană.
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Se autoracterizează în Moș Goriot: „Uite viața mea de până
acum, în trei cuvinte. Cine sunt? Vautrin. Ce fac? Fac ce-mi
place. Vrei să știi ce fel om sunt? Sunt bun cu cei care-mi fac
bine sau cu care mă înțeleg sufletește. Acestora le îngădui orice.
Pot să-mi fărâme țurloaiele cu lovituri de picior. (...) Dar, zău,
sunt de o drăcească răutate cu cei care mă hărțuiesc sau pe
care nu-i am la inimă. Și e bine să știi că pot ucide un om fără
să-mi pese. Numai că mă străduiesc să-l ucid corect, adică
atunci când este absolută nevoie. Sunt ceea ce se cheamă un
artist”. Sinteza filozofiei lui Vautrin se reduce la ideea că în societate sunt doar două căi de urmat: supunerea stupidă sau
răzvrătirea, iar el a ales a doua variantă. Visează putere și bani,
să fie proprietar de mii de pogoane de pământ în America și
sute de sclavi. Îl salvează pe ziaristul Lucien de Rubempre de
la sinucidere cu filozofia lui:„Nu-i socoti pe oameni, și mai ales
pe femei, decât niște instrumente în mâinile dumitale; dar nu
le-o arăta. În-chină-te ca la Dumnezeu la acela care, mai mare
decât tine, îți poate fi de folos și nu-l părăsi până nu l-ai făcut să
plătească scump robirea ta. În raporturile cu lumea, fii aprig
precum cămătarul și josnic ca el, fă pentru putere ce face el
pentru bani. Drept care, nu te îngriji de omul căzut, ca și cum
nici n-ar fi existat vreodată...” Trebuie să recunoaștem că e diabolic, fascinant în demonismul lui. Mă opresc la aceste două
memorabile personaje. Ancheta dvs. m-a ajutat să-mi amintesc
de ele.
2. Nu i-aș spune nimic. Dacă l-aș întâlni la un dineu, la o
masă tovărășească, la un picnic, l-aș privi fascinat și i-aș studia
gesturile, vorbele, aș fi cu ochii pe el ca pe un obiect de artă de
mare valoare.

Miruna Drãghici
Iago (Shakespeare) - INVIDIA TRĂDĂTOARE. Acționează cu
tact, răbdare și ambiție, urzind o țesătură de gelozie, intrigi,
minciuni, suspiciuni și crimă. Lipsit de înțelegerea valorii
morale a actelor sale, Iago trădează fără remușcări încrederea
lui Othello. Stăpânește la perfecțiune arta manipulării, manevrând evenimentele și percepțiile celor din jur, reușind a-și
menține aparența de respectabilitate. Subtilitatea metodelor
folosite, complexitatea relațiilor sociale și a sentimentelor pe
care le pervertește fac din Iago un ,,villain” de mare finețe și
profunzime.
Doamna Danvers (D. du Maurier) - ,,ARMA PSIHOLOGICĂ”.
Menajera de la Manderlay suferă de o afecțiune obsesivă pentru răposata ei stăpână. Fixația se transpune în aversiunea față
de orice schimbare a celor lăsate în urmă de Rebecca. Subminarea constantă a încrederii noii doamne de Winter se face
prin comparația între cele două, relatări insinuante, care accentuează complexul de inferioritate al celei de-a doua soții;
manipularea atinge apogeul cu sugestia rochiei pentru bal.
Personaj supus tragismului celui care trăiește prin intermediul
altcuiva.

Dinu Păturică (N. Filimon) - PARVENITUL FĂRĂ SCRUPULE.
Viclenia, servilismul și ipocrizia sunt metodele de ascensiune
socială. Personaj îngroșat, cu păcate grosiere precum renegarea tatălui, ruinarea binefăcătorului, torturarea țăranilor, ne
înfățișează un individ măcinat de lăcomie și răutate în stare
pură, chiar brută. Viciile perioadei fanariote - corupția, nepotismul, spolierea săracilor, parvenirea prin mijloace infracționale, sunt adunate în acest personaj fanion, cu, din păcate,
triste conotații actuale.
Doamna Clara (Al. Davila) - MAMA VITREGĂ DOMINATĂ. Uneltește pentru exercitarea influențelor străine în Țara Românească. Personaj istoric, opunându-se preferinței poporului
pentru ortodoxie, în favoarea catolicismului, este arhetipul
bătrânei ce-și domină tânăra familie, în manieră tiranică. Este
investită cu absolutismul specific epocii medievale, recurgând
la metodele vremurilor: intrigi cu emisari străini, antagonizarea
boierimii locale și întemnițarea nesupușilor, trădarea și încercarea de asasinare a fiului vitreg.
Propriile personaje (trilogia Spintecătorul sorții): Onidate
Amano: biologic, nu este în întregime uman. Personaj complex,
bun administrator, prețuiește familia și puterea dată de unitatea acesteia. Animat de dorința frenetică de ascensiune socială, de recăpătare a statutului cuvenit, dar mai ales de recunoaștere a calității de om. Pentru acestea, recurge la genocid și
uzurpare, spoliere și tiranie. Tragic, ironia sorții îl face supus tuturor năpastelor și defectelor omenești, fiind incapabil de a valoriza pozitiv filonul genetic deosebit pe care îl posedă - cel al
miticului dragon. Akuma: latura întunecată a filosofiei războinicului, personaj mutilat fizic și psihic, trăiește conform codului
onoarei, făcând din răzbunare unicul scop în viață. Orice
metodă este acceptabilă: mercenarismul, intriga, infiltrarea,
semănarea discordiei, servilismul. Întregul parcurs al răzbunării
este o sursă de plăcere, Akuma savurează și se hrănește cu destrămarea puterii vrăjmașilor; actul uciderii dușmanilor îi oferă
o frenezie a carnagiului, un delir sângeros, în care personajul
capătă dimensiuni demonice.
Întrebare pentru personaje: A meritat ca, în încercarea de
atingere a obiectivului, să sacrificați ceea ce era uman, valoros,
în propria ființă?

Sonia Elvireanu

Binele şi răul sunt feţele lui Ianus din fiinţa umană, lumina
şi întunericul dinlăuntrul nostru. Întunericul, negativitatea, ar
fi umbra în termeni psihanalitici, dublul romantic, demonul,
bestia din om, satanicul.
În Biblie, Lucifer e arhetipul răului reprezentat în toate literaturile lumii prin fiinţe umane ori zoomorfe. În vine în minte
Mefistofel din Faust al lui Goethe. El oferă lui Faust o altfel de
iniţiere decât cea raţională, aruncându-l în vârtejul ispitelor.
Faust descoperă dublul său, ispita simţurilor, eternul conflict
dintre simţire / raţiune, trup/ spirit, efemer/ etern.
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În literatura română contemporană, am descoperit în lirica
lui Marian Drăghici cea mai teribilă confruntare a adolescentului cu satanicul, de o incredibilă forţă, în poemul motanul faustic. poveste de iarnă neterminată. E o reactivare a lui Mefistofel
a lui Goethe din subconştientulul tânărului contaminat de
imaginea personajului prin livresc. Întâlnirea onirică cu mogâldeaţa întunecată, care-i bântuie nopţile, terorizându-l prin
prezenţa ei mută, e remarcabil redată de poet. Teroarea din vis
se prelungeşte în stare de veghe, spaima trăită e proiectată
asupra lucrurilor din jur: „noaptea în somn profund se instala
lent o teroare/ din care ţâşneam urlând, lac de transpiraţie/ ca
smuls din înec în ultima clipă.// era (fusese) acolo/ o prezenţă
ai zice materială,/ o mogâldeaţă neagră şi lubricoasă/ ce sta pe
mine în capul oaselor/ sau alături pe marginea patului,/ ca
adâncită în gânduri, într-o muţenie terifiantă.” Orgoliul faustic
al cunoaşterii şi maleficul, îndepărtat prin rugăciune.
În romanele lui Răzvan Nicula, personajul malefic e Călin,
omul-vârcolac, preluat din mitologie. Tânărul intelectual, impregnat de legende şi mituri, se metamorfozează în fiară ucigaşă la fiecare lună plină, sub puterea unei forţe interioare pe
care n-o poate controla. Şi el este un fel de Mefisto pentru personajele feminine pe care le seduce. Vârcolacul e o reprezentare a conflictului dintre bine/ rău, uman/ inuman, raţional/
iraţional, angelic/ demonic din firea umană. O modalitate dea psihanaliza şi filozofa pentru romancier.
În basmele populare şi culte personaje negative sunt:
spânul, zmeul, vrăjitoarea, lupul cel rău, împărăteasa cea rea,
balaurul, căpcăunul, muma-pădurii, zgripţuroica, scorpia etc.
La o imaginară întâlnire cu un personaj negativ, i-aş spune:
- N-ai ce căuta în ograda mea! Dispari în lumină!

Gela Enea
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Un prim dialog cu Moțoc dezvăluie abilitatea, inteligența,
clarviziunea, câtă vreme dejoacă planul boierului, anunțându-l
că nu-și va spăla sabia în sângele lui, ceea ce nici nu face, dar,
tot el dă și explicația îmi ești trebuitor ca să mă ușurezi de blăstemurile norodului, profeție ce se va întâmpla în momentul când
poporul are o tentativă de răscoală.
Când se vede iar domn, dă foc cetăților Moldovei, deci e
piroman, ia averile boierilor și îi omorâea din când în când. La
cea mai mică abatere, capul vinovatului spânzura de poarta
curții cu o țidulă vestitoare greșalei lui. Pe rivalul său la mâna
domniței Ruxanda îl siluiește, tăindu-i nasul și-l trimite la
călugărie, de altfel, nu se însoară cu fiica lui Petru Rareș din
dragoste, ci pentru a câștiga simpatia norodului, știindu-se că
Petru Rareș a avut o domnie blândă față de popor.
Diabolic, plănuind uciderea boierilor în cele mai mici detalii, ca să nu trezească suspiciuni, merge la slujbă, se-nchină
pe la icoane, sărută racla sfântului Ioan, dar e galben la față,
ceea ce denotă că trece printr-o stare neobișnuită. Este
secvența cea mai reușită, în care Negruzzi aduce în fața cititorului imaginea disimulantului perfect. Iertați-mă, oameni buni
și boieri dumneavoastră!spune, după care urmează măcelul. Ce
criminal în serie își cere iertare înainte de a-și ucide victimele?
Când Moțoc încearcă să-l convingă să dea cu tunurile în
mulțime,Lăpușneanu îi dă replica devenită celebră: Proști, dar
mulți! Dă la câini leșurile boierilor, face piramida din capete,
ceea ce arată că e și nebun. Moartea tiranului este descrisă
magistral, sunt notate gesturi, strigăte, leșinul, cu accent pe
detaliu, fiecare replică fiind purtătoare a unor stări definitorii.
Așadar, Alexandru Lăpușneanu nu e rău doar cu cineva anume,
e rău în totalitatea celei de-a doua domnii, ceea ce-l face un
tiran absolut.
Dacă aș întâlni în viața reală un asemenea om, aș face demersuri să fie internat într-un spital de psihiatrie.

Alexandru Jurcan
Alexandru Lăpușneanu, personajul eponim al nuvelei lui
Costache Negruzzi, întruchipează tipologia tiranului și a disimulantului perfect, ceea ce conferă operei statutul de creație
atemporală sau, mai degrabă, contemporană cu societatea angrenată în eterna luptă pentru supremație politică, supremație
care se dovedește bună conductoare de averi și celebritate.
De ce-l consider pe Lăpușneanu cel mai realizat personaj
negativ? Simplu, el produce faptele, el alimentează conflictul,
el, ca dictator sadic, regizează teribila scenă a capetelor
boierești puse piramidal, după rang și avere.
Fără protagonist, nuvela nu există, toate celelalte personaje
relaționaeză cu domnitorul, dar sunt palide, neconvingătoare,
plate. Lăpușneanu fusese trădat de boieri în prima domnie,
fără motiv, asta ar explica, într-un fel, dorința de răzbunare. Care
s-au întors de la ușa mea fără să câștige dreptate și mângâiere? întreabă el retoric solia boierească. Odată lupta de recupeare a
tronului câștigată, întâlnim un personaj nu doar crud, ci și de-a
dreptul alienat mintal.

Da, sunt mult mai colorate personajele negative, deoarece
se nasc din proiecții aspre, adesea vindicative. Importantă e știința autorului de a crea un personaj care să aibă dreptate… din
punctul său (al personajului) de vedere. Maniheismul e depășit
din ce în ce mai mult : orice „monstru” are și licăriri de umanitate.
Îmi trec prin minte o serie de personaje negative din literatură… Guéret din Leviathan de Julien Green, Alexis, ucigașul
din Sfânta Fecioară a ucigașilor plătiți de Fernando Vallejo, Lazăr
Lindt din Femeile lui Lazăr de Marina Stepnova, inchizitorul
Inoue din Tăcere de Shusaku Endo, mitomanul pușcăriaș Alberto din Soldații de Adrian Schiop, soacra „strigoaica” din
Zuleiha deschide ochii de Guzel Iahina, Sébastien din Iubirea față
de aproapele de Pascal Bruckner…
Tocmai am citit romanul Măștile fricii de Camelia Cavadia.
Tatăl celor trei copii e odios. Educația sa se bazează pe bătăi
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periodice, dure. Pe David îl lega de calorifer: dungi înroșite,
lacrimi, carne zdrobită. Practica și tortura psihică. Dacă l-aș întâlni în viața reală, i-aș spune:
- Ce păcate plătești, omule? Ce fel de copilărie ai avut? Doar
bătaia te eliberează de tensiunile pe care le acumulezi? De ce
uneori ai glas mieros, de parcă ai vrea să dregi faptele monstruoase? Când vei realiza „măștile fricii” înfipte definitiv pe
chipul copiilor tăi? Cine te va mai iubi vreodată? Îți place să auzi
plescăitul curelei pe carnea înfiorată? Sadismul tău are rădăcini
adânci. Nu vrei să reflectezi o clipă? Copiii tăi te urăsc,iar
sechelele bătăilor se vor transforma în alte monstruozități. E
ceva maladiv, e o violență nejustificată. Ce frustrări te macină?
Ai inhibat personalitatea copiilor, care au acumulat furie, astfel
că o vor revărsa asupra altora…un lanț malefic, infinit, zdrobitor.

Ardian-Christian
Kuciuk
Short story

I-am uitat numele, dar țin minte că, în mare secret, mulți
dintre noi îi admirau pe dușmanii din filme și spectacole, poate
fiindcă ei rosteau lucruri pe care nici în vis nu îndrăznea să le
gândească cineva. Cu prețul vieții, dar puteau.
Eram în clasa a șaptea. Profesoara noastră de literatură se
numea Libertate (Lirí – alb, în albaneză) și n-o ducea bine.
Rămăsese văduvă și putea purta negru doar o zi pe săptămână,
căci Partidul nu-i permitea Morții să umbrească culorile
învingătoare ale vieții noastre. Alesese de undeva o piesă și o
rescrisese pentru noi. Când am tras la roluri, cum s-ar zice,
Shórti (în albaneză are sensurile de sorți, soartă, destin) m-a
ales să fiu Spion(nul).
Replica-cheie a rolului meu era:„Ehee, maestre, ăștia nu te
iartă!”, Ăștia fiind tinerii care omorau dușmani. Maestre era un
ofițer străin, cotropitor, la fel de dușman ca mine. A repetat
fiecare acasă, fiindcă nu era timp până la premieră. Piesa asta
fulgerase peste noi ca o moarte sau fericire năprasnică.
Nu aveam emoții, ba eram chiar exaltat, căci aveam să mor,
deși cumplit și doar pe scenă, dar să mori era de pe atunci pentru mine o dovadă că ești ales, fie și doar pentru a afla înaintea
altora dacă există lumea cealaltă. M-au ucis la Vatra de Cultură
a cartierului, o clădire aproape pariziană, fostă biserică catolică.
Am așteptat să-mi sune ceasul în culise, într-un costum negru
pe care Libertatea îl micșorase în așa fel, încât să nu difere mult
de un coșciug plouat.
Am început să mă învârt pe scenă, dar negăsind nimic în
centrul ei, a trebuit să mă învârt în pătrat. Cândva am rostit cu
o voce necunoscută: ”Ehee, maestre, ăștia nu te iartă!”– și brusc
au năvălit pe scenă patru din ”Ăia”, l-au sugrumat pe Maestre și
au îndreptat spre mine câteva puști de lemn. Am căzut înainte
ca gloanțele invizibile să mă ciuruiască, dar nu de frică și nici
ca ei să se omoare între ei. O fetiță a țipat sau a sughițat la
moartea mea. Una singură, ca o prevestitoare a monogamiei.

Dar undeva greșisem, fiindcă Libertatea ne ordonă tacit să
repetăm scena, poate ca eu să nu mor înainte de a fi ucis. Sala
încremenise. Mi-am reluat învârteala în pătrat, am rostit replica
cu limbă de moarte, ”Ăia” au năvălit iarăși, dar acum opt, nu
patru, și înainte de a-l sugruma din nou pe Maestre și a mă ciurui pe mine, au urlat în cor:„Niciodatăăă!” Avusesem dreptate:
ăia nu te iertau, de cel puțin două ori.
Aplauzele au continuat și afară. Aplaudam și eu – fusesem
ucis, dar mai murise un trădător! – rugându-mă să fi murit exact
cum stabilise Partidul, ca o javră, porc și alte vietăți proscrise
de lozinci. Dar nu mă opream din aplaudat și fiindcă una dintre spectatoare, precum am văzut cu ochii scoși de moarte,
lăcrimase.
După doar patru decenii, m-am aplecat în gând asupra Spionului ucis și i-am spus:„Ehee, ăștia te decorează, maestre martir al integrării”.

Adrian Lesenciuc
1. Personajul negativ este o prezență constantă a romanului doric, de care nu mă simt foarte atras. În celelalte lucrări
epice sunt redate aspecte negative din comportamentul complex al unor personaje, reflectate în seria de contacte directe
sau mediate (scrisori, jurnale), în cazul romanului ionic, sau în
apele textuale, în întrețeserea de texte în cazul romanului corintic. Răul coagulat în literatura epică recentă îmbracă forme
complexe, iar aceste forme sunt cu adevărat fascinante ca realizare literară. Chiar dacă unele dintre aceste romane care devoalează răul complex au rădăcini în clasicism, ele sunt o
delectare pentru ochii și mintea celui care dorește să pătrundă
în mecanismele facerii textului, care încearcă să-i înțeleagă
complexitatea. Răul cu fețe multiple, al societății înrăite, îndoctrinate, este cel care mă fascinează și, de aceea, pentru a
exemplifica, mă voi raporta la răul ca apăsare cotidiană. Mă voi
opri, așadar, la romanul lui Alfred Koestler, Întuneric la amiază,
și la povestea așezărilor epice, a fațetelor multiple ale unei lumi
proiectate pe zidul închisorii, pe zidul propriei închideri, în care
Rubașov e un biet personaj surprins, apăsat, strivit de ideologii.
Dacă există un rău fascinant ca mecanism auctorial, atunci
acesta se află probabil în ipostaza vârtejului din Întuneric la amiază, a certitudinilor cu care acest roman se închide spre a strivi.
Dostoievski sau Kafka lăsaseră cumva portițe, sau poate că în
lectura cărților lor eram pregătit să planific evadarea. Din
spațiul strâmt al cărții lui Koestler nu am putut evada. Nu găsesc în literatura română un roman de asemenea intensitate a
închiderii.
2. Am îndrăznit să visez la întâlnirea cu răul, iar rezultatul
unei asemenea întâlniri nu poate fi decât o producție literară
proprie. Cumva, așa am ajuns să scriu Diez, un roman în care
am gândit toate personajele ca fiind negative, într-un cadru
complex al întrepătrunderilor care să conducă la conturarea
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unei societăți alienate, gonind haotic spre rău. Am consultat-o
pe Simona Antonescu, o excelentă prozatoare de a cărei experiență m-am bucurat în calitatea ei de lector al romanului, și am
înțeles în urma dialogului cu ea că într-o lume în negru nu se distinge nimic, nu există contururi. În urma acestui dialog am încercat să-l conving pe cititor să devină personaj al lucrării mele, să-l
inserez pentru a proiecta lumina absolut necesară pentru a discrimina între umbrele personajelor puse în mișcare de ideologii,
de dogme. Prin urmare, dialogul meu cu răul e închis în paginile
romanului Diez. E un dialog cu societatea lui Rubașov.

Olga Delia Mateescu
Acum, când personajele negative zburdă în viața reală, pe micile sau marile ecrane, pe scene sau în cărți, niciunul nu întrece, în
opinia mea structura creată de Dickens în David Copperfield,
capodopera de servilism, ipocrizie și ticăloșie : Uriah Heep. Umilința unsuroasă este o armă redutabilă a parvenirii personalului
care preia firma și familia domnului Wieckfield cu pași mici, bine
construiți prin„inginerii”perfect valabile și astăzi! Nu mai departe
criza economică din 2008, are pe undeva personaje reale demne
de Dickens. Nici incultura și violența luiTănase Scatiu din literatura
noastră, nici basmele copilăriei sau violentele sau bolnavele personaje contemporane nu întrec sintagma“ „șarpelui crescut la
sân”, așa cum dezvoltă paianjenișul ticăloșiei cancerul Heep. Nu
are strălucire ca în tragedii, nu are farmec ca în Nabokov, e continuu asimptomatic, inobservabil și insidios. Nu are statură, nu
este detectabil! Urcă prin vase comunicante.
E prezent azi în toată splendoarea mizeriei lui morale la TV,
i-am întâlnit unele particularități în viața reală, e un virus pentru care nu avem încă remediu. Se poate contesta, individual
sau public, dar reapare modificat.
În ceea ce privește personajele negative din scrierile mele
(în „Grenada”, de exemplu, toți sunt hoți) ele apar mai ales în
comedii, personajul cel mai negru fiind de fapt genul de
gândire sau de acțiune al vieții contemporane.
Oricum, credința mea este că un personaj complex conține
doze măsurabile din natura umană, așa cum este„bunica fără
suflet” a Eréndirei lui Márquez. Asta nu înseamnă, însă, că nu
apar și alte culori de personaje, ele pot fi roz sau bleu iar în lume
zilnic apare, în locuri diferite, curcubeul!

Menut, Maximinian
Impresarul personajelor negative

1. În cei 20 de ani de presă am învăţat un lucru: subiectele
negative vând cel mai bine. Puţini sunt cititorii interesaţi de
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performanţele din diferite domenii. Majoritatea vor ştiri„senzaţionale” în casele lor. Un eveniment cultural are câteva sute
de accesări, în timp ce un accident cu victime are zeci de mii
de cititori. Dar asta o ştiam de mult, aşa suntem croiţi şi nu ne
putem schimba. Nu am fost niciodată „uşă de biserică”, nici
măcar în Rai, când curiozitatea Evei ne-a dus în ispită, noi
moştenind păcatul strămoşesc. Cred că primele personaje
negative aici sunt, în cea mai citită carte, Biblia. E plin acolo de
trădări, de vărsare de sânge, de răzvrătiri, de la îngerul
preferat transformat apoi în Lucifer, până la lupta între fraţi
(Cain, fiul lui Adam şi-a ucis fratele, pe Abel, subiect de roman
mai târziu - Jeffrey Archer) şi continuând cu cei ce au răstignit Bunătatea - Irod (a ordonat uciderea tuturor pruncilor sub
doi ani la Bethleem, apoi a tăiat capul Sfîntului Ioan Botezătorul şi l-a pironit pe Isus pe Cruce). De altfel calendarul nostru e plin de sfinţi (personaje) care au întâlnit în calea credinţei
lor tirani (personaje negative ce apoi au ajuns şi în cărţi celebre).
Sar la o altă extremă. Nu pot să nu amintesc aici de unul
dintre cele mai îndrăgite personaje negative, Dracula. Povestea celui mai vândut roman din toate tiumpurile, după
biblie, îşi are subiectul pe tărâmuri bistriţene, în Pasul Bârgăului. Într-o întâlnire cu Dacre Stoker, stră-strănepotul lui Bram
Stoker, autorul romanului Dracula, prezent la Bistriţa cu Aaron
Sagers - regizor Travel Channel, jurnalist la CNN şi BBC, am
vorbit despre impactul pe care l-a avut asupra lumii vampirul
Dracula, cei doi având un proiect cu titlul „Dracula, Bram
Stoker, Ghid de călătorii”. Statuia scriitorului irlandez Bram
Stoker se află în faţa Castelului ,,Dracula”, din Pasul Tihuţa,
acolo unde temutul vampir care sperie lumea, de peste 100
de ani, ne aşteaptă şi azi (turiştii sunt primiţi de conte în
cavou). S-ar putea ca peste puţin timp, pornind de la un personaj
negativ, să avem una dintre principalele atracţii turistice din Europa. Aş mai enumera câteva personaje negative, începând
cu zmeii şi căpcăunii din basme, continuând cu cele ce aduceau „ceasul rău” în mitologia tradiţională ( strigoii, moroii,
Fata Păduii, vrăjitoarele), cu cele din poveşti (Lupul cel Rău,
Muma Zmeilor, Cruella De Vil, Grinch, căpitanul Hook). Continuăm cu Lică Sămădăul (Moara cu noroc, de Ioan Slavici),
Dinu Păturică (Ciocoii vechi și noi, de Nicolae Filimon), Lady
M. (Macbeth - W. Shakespeare), Satana (Paradisul Pierdut John Milton), iar din cărţile adolescenţilor de acum cardinalul
Richelieu (Cei trei muschetari de Alexandre Dumas), Sauron
(Stăpânul Inelelor de J.R.R. Tolkien), Voldemort (Harry Potter
de J. K. Rowling).
2. Dacă aş întâlni personajele malefice din cărţi (cu mintea
de acum, nu cu cea de copil, când sigur aş rupe pământul de
fugă), le-aş face un interviu, ştiut fiind că publicitatea negativă
atrage cititorii. Nu aş avea decât de câştigat, numele meu ar
fi reţinut, deşi pe de altă parte aş pierde în faţa „ deontologilor”. Dar să recunoaştem, fără aceste personaje negative nu
am avea acţiune, tensiune, situație de criză care cere rezolvare. Şi apoi antimodelele vând mai bine. Le-aş invita să semnăm un contract în care să devin impresarul lor, ştiut fiind că
o poveste bună are întotdeauna nevoie de un personaj rău.
Ele dau culoare, sunt, precum în bucatele împărăteşti, sarea și
piperul literaturii. Fără ele nu ar fi ce povesti.
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Mihai Mãniut,iu

1. În ce mă privește, personjul negativ e cel care mă plictisește. Dar asta, de obicei, nu e vina lui, ci a autorului. În privința personajelor odioase, însă convingătoare sub raportul
realizării literare, am, cred, o reacție destul de primitivă: îmi
doresc să nu existe în realitate (deși, desigur, există), sau, cel
puțin, în realitatea mea, și să nu mă întâlnesc niciodată cu ele.
De ce mi-aș dori să întâlnesc în viață monștrii lui Sologub sau
Mamleev?
2. Dacă aș întîlni în viața reală unul dintre aceste personaje
ce i-aș spune? Absolut nimic. L-aș asculta, în schimb, și, în măsura în care m-aș dovedi suficient de abil, l-aș ispiti să vorbească, pentru a pătrunde puțin, ca observator, în teritorii care
altfel (din fericire!) par a-mi fi interzise. Aș prefera, sincer, să stau
de vorbă cu un ”sfânt” problematic. Pe el cu siguranță aș avea
ce să-l întreb. Ca să nu mă întreb doar pe mine, care sunt, așa
mi se pare, problematic, însă deloc sfânt.

Radu-Ilarion
Munteanu
Ideea acestei noi anchete e oportună. Ea derivă direct din
noua carte a lui Horia Gârbea, Minunata viaţă a personajelor
– a treia ediţie. Că personajele negative sunt mai ofertante,
e un truism. În literatură şi film. Libertatea pe care formularea anchetei o lasă repondenţilor, desi formal nu se extinde
la cinema, îmi iau libertatea de a considera că nici nu restrânge aria doar la literatură. În fond există (în accepţiune
matematică a termenului) o sferă semantică ce include ambele arte.
Recunosc, momentul lansării anchetei pune repondentul întrucâtva în dificultate, în proximitatea lecturii excelentei cărţii. Cheia anchetei e explicitarea subiectivităţii. E vorba
de personaje negative favorite. Iată dece lista mea nu-l
cuprinde, de pildă, pe Iago. Prea universal, prea canonic, deci
cumva abstract.
Dar oare care dintre Danglars, Fernand şi Villefort e mai
ticălos? Care dintre Sarcany şi Silas Torontal? E Petrescu III
mai ticălos decât Le Știe? Cele mai interesante personaje negative sunt cele aproape indiscernabile în ticăloşia lor. Un
personaj curat murdar e Spânu. Dar nu stârneşte simpatie.
Interesante sunt personajele negative pe care nu te poţi
abţine să nu le simpatizezi. Dacă Bluto e neconvingător faţă
de şarmul lui Popeye, motanul şi vulpoiul din povestea lui
Pinocchio sunt aproape simpatici. Oricum pitoreşti. Zmeul

din schema basmului nostru e conventional. Dar, în versiunea unui fost coleg de cenaclu, e chiar uman. Paraoxal de
uman e şi ultimul replicant din versiunea filmică a istopiei lui
Philip K. Dick. Cum e, pe alt diapazon, în basmul lui Gârbea.
Tema personajelor ne-gative e demnă de un eseu, care ar depăşi însutit spaţiul anchetei.
Pentru a inventa, totuşi, un răspuns, aş alege ca personaj
negativ preferat, unul colectiv: gărzile cardinalului. Rivali ai
muşchetarilor. În mai mare măsură decât schematicul lor
lider, prezent şi în alte filme de gen şi jcuat de la fel e
schematicul Guy Delorme. Nu putem trece pe lângă un
strălucitor personaj negativ, principesa italiană Fausta, rivala
cavalerului Pardaillan. Dar... n-o pot simpatiza. Mult mai
ticăloasă ca ea e Leonora Dori, soţia greţosului Concino
Concini. Faţă de care Richelieu e un mare senior.

Olimpiu Nus,felean
Personajele negative
sînt drăguțe

Personajele negative sînt atît de drăguțe!... Observi asta
cînd te gîndești la condiția lor: își duc„negativitatea” cu atîta
supușenie și abnegație, îndură orice de dragul menținerii
posibilităților acordate personajelor alternative de a fi mereu
bune și frumoase. Să luăm de un exemplu Fata babei și fata
moșneagului scrisă de Ion Creangă. Dacă fata babei n-ar fi
fost urîtă, leneșă și obraznică, fata moșneagului n-ar fi avut
cum și cui să-i arate că e frumoasă, harnică și ascultătoare.
Trăiau ele, acolo, în minciuna întreținută de babă, provenite
probabil, fetele, din căsnicii diferite. Altfel ar fi fost dacă ar fi
trăit într-o familie„corect (politic) alcătuită”, unde frumosul și
urîtul ar fi coexistat, fără discriminare, într-un ghiveci fericit.
Scoasă din traista poveștilor noastre și alungată de la casa
moșului, fata cea bună și frumoasă pleacă în lume. Și acolo
ce face? Își manifestă grija vindecătoare față de tot felul de
personaje amărîte, captive (temporar?) unei sorți neprivilegiate, aparținînd regnului animal sau vegetal, sau fanteziilor
noastre, cum ar fi balaurii... Pentru acest comportament, s-a
ales cu o mare și neașteptată răsplată. Fata babei pleacă și ea
în lumea largă, dar, oricît umblă, nu-și găsește bunătatea. Și,
din toată peregrinarea ei, se alege cu… traista goală.
(Acum vedeți că și noi – fiind zise așa, într-o paranteză –,
în viața – politică – de zi cu zi, avem de-a face cu tot felul de
vietăți negative: politicieni, guvernanți, privilegiați ai sistemelor administrative, luptători cu tunuri financiare. Ne
purtăm bine și frumos cu ei, dar sub linia socotelilor tot
„Nimic” scriem. Sau nu sîntem destul de buni la alegeri? Sau
nu le dăm salarii nerușinate la toți? Iar, dacă îi ignorăm, tot cu
traista goală ne alegem. Poate că în viața reală lucrurile nu se
întîmplă ca în basme. În fine.)
Personajele negative au și ele rostul lor. Sînt fascinante și
creative. Și cum creează ele noi locuri de muncă! Ai nevoie
să-ți plasezi o nepoată sau o drăguță pe un post mai bine
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remunerat? Creezi acel post. Ai nevoie de un monstru terifiant
într-un film? Pui la lucru o mie de tehnicieni și ingineri (exagerez) pe calculator și sperii milioane de ciné-télé internetspectatori, de uită, bieții de ei, să-și mai bată copiii și să-i
trimită la culcare… Cărțile cu monștri sparg toate tirajele. Iar
de n-ar fi acești monștri politici pe care îi tot alegem periodic
(degeaba), cu ce ne-am mai umple zilele civice? Nu cu alt rol
l-a lăsat, probabil, Cel de Sus pe Ucigă-l toaca să-și bage coada
peste tot, în liniștea colibei unei familii confortabile, în sufletul proaspătului ales la parlamentare (care zărește deodată
lumina galbenă a aurului), în ciorba unor moravuri bine
așezate… Jocul cozii băgărețe e creativ. Schimbă pînă și modele literare. Scoate „literatura” din wc-euri și o așază în litera
– era să zic tipărită, dar nu –„onlainită”, dînd poleială estetică
celui mai sinistru„urît”.
Estetica, nu doar a urîtului, ne-a obișnuit să acceptăm ca
firească și emergentă complexitatea personajelor, cu un comportament controversat sau paradoxal, cu toată arta scriitoricească pusă în conturarea lor. Și, în această situație, ce să
mai zici de Humbert Humbert (HH), din romanul Lolita de
Vladimir Nabokov, ce se întîmplă cu/în judecata morală a cititorului în relație cu „acțiunea” unei cărți intrate în biblioteca
ideală a secolului XX? Sau cu Ion al nostru, din romanul lui
Liviu Rebreanu? Dar despre Noul Faust, care este Adrian Leverkühn din romanul lui Thomas Mann și care, prin pactul cu
Diavolul – gest negativ – ilustrează imaginea omului decăzut?
Cineva din virtual consemnează:„Eu aș adăuga-o pe lista (personajelor negative, n. n.) și pe Mătușa Lydia din The Handmaid’s Tale. În film e cel mai odios personaj, însă, dacă îi
înțelegi trecutul, ajungi să o îndrăgești.” Ne-am construit
modernitatea, poate postmodernitatea, pe asemenea imagini. Putem impune – în secolul nostru – un personaj mai...
impetuos decît unul care ilustrează imaginea omului decăzut?
Vai, ce diferență este între un personaj negativ din literatura
modernă și Fata babei din povestea lui Ion Creangă!... Sau e
doar o greșeală de calcul a diferenței? O, cît îndură un personaj negativ din literatura modernă de dragul apetitului nostru pentru sondarea adîncimilior sufletești și pentru afirmarea
impetuozității artei scrisului!
Problemele curg bine și productiv cîtă vreme aveam în
față reperele de referință. Ghidajele. Cînd acestea dispar, lucrurile iau o întorsătură nu tocmai fericită. Cînd uiți de unde
și de la ce ai pornit și înaintezi pe calea fanteziei pure, chiar a
necesității minții noastre (poate nematurizate artistic) de a
„consuma” fantezie, într-un joc gratuit, îți pierzi busola, dar și
vîslele. Și așa, fără vîsle, ce să mai faci? Admiratorii lui Harry
Potter – antrenați în actul lecturii de „școala de vrăjitorie” –
știu că întoarcerea Domnului Întunecat nu poate fi negată.
Cum să-ți închizi mintea în fața unei asemenea întoarceri, ca
să o refuzi? Mintea trebuie ținută deschisă. Ambalajul unei
asemenea provocări este dat de o „ediție cadou, prezentată
într-o frumoasă geantă cu folie decorată cu linia de artă nouă”,
cum se spune într-un fel de text publicitar. Cum să refuzi un
asemenea cadou, mai ales cînd se apropie sărbătorile? Cu o
asemenea „minte deschisă” accepți, pasiv, anunțarea prăbușirii lumii în care trăiești. Cum să mai ieși din hățișul
provocărilor de tot felul? Cine îți (mai) pregătește mintea cu
ajutorul căreia să te opui prăbușirii?
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Sergiu Somes,an
Dintre personajele negative fără îndoială că cel mai mult ma impresionat Hannibal Lecter (personaj al romanelor Dragonul
roșu, Hannibal și Tăcerea mieilor ale scriitorului american Thomas Harris). Hannibal este un sociopat, criminal în serie și canibal și poate cel mai mult m-a impresionat la el naturalețea cu
care executa oamenii care se întâmpla să îi iasă în cale și să îl
supere cu ceva. De fapt nici nu era nevoie să îl supere: era suficient să îi declanșeze un „ceva” în adâncurile minții lui insondabile și indescifrabile nici măcar de către cei mai renumiți
psihiatri. Poate de aici ciudățenia personajului. Deși își dădea
perfect seama că este complet inuman ceea ce făcea asta era
lipsit de relevanță pentru el atât vreme cât crimele stingeau
beculețele aprinse în mintea lui.
Era sclavul propriilor lui dorințe obscure dar se considera
tot timpul stăpânul lor. De aici discrepanța dintre inteligența
lui ieșită din comun și faptele de o cruzime extremă, cel puțin
după percepția oamenilor obișnuiți. Un sociopat de manual,
lipsit de emoții și de empatie, condus de instincte și nevoi
obscure sădite în el de întâmplări din copilăria timpurie.
Recunosc cu mâna pe inimă că l-am avut într-un fel drept
model pe Hannibal Lecter atunci când am creat personajul
supranumit Căpcăunul, pe numele lui real Vasile Tudorache.
(Din romanul Comisarul, Pisica și Malamutul apărut în anul 2020
la editura Neuma). La fel de amoral ca și Hannibal Lecter, la fel
de sociopat și de lipsit de empatie mai ales spre sfârșitul
evoluției lui când ajunge să ucidă din simpla plăcere. Sau mai
clar pentru că putea să o facă fără să fie pedepsit.
Spre deosebire de Hannibal Lecter, Vasile Tudorache nu
devine sociopat datorită dramelor din copilărie ci datorită inoculării în ADN-ul lui a unor substanțe chimice și a unui potențator al acestor substanțe.
Nici unul și nici altul nu par a fi în stare să lupte cu ceea ce
le-a erodat umanismul (copilăria traumatizantă sau substanțele
chimice) dar dacă i-aș întâlni în viața reală cred că aș încerc să-i
conving să lupte cu ceea ce îi face să fie atât de diferiți față de
restul oamenilor. Dar în urma unui astfel de demers în mod
sigur că aș devenii victima lor așa că prefer să-i întâlnesc ca și
până acum: pe primul ca cititor iar pe al doilea ca scriitor!

Lorena Stuparu
Răspund fugar (și frugal) la cele două întrebări legate de
personaje negative din literatura română și universală: Uriah
Heep din David Copperfield (Charles Dickens), Natalia Ivanovna
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din Trei surori (A.P. Cehov), Grușenka, Smerdeakov din Frații
Karamazov (F. Dostoievski), Tănase Scatiu din romanul omonim
(Duiliu Zamfirescu), Nae Gheorghidiu din Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război (Camil Petrescu), Stănică Rațiu
din Enigma Otiliei (George Călinescu), Bonifaciu Cozianu,
Cleopatra Cozianu, Lăscăruș Lascari, Elena Vorvoreanu din
Cronică de familie (Petru Dumitriu), Haziaica din Lorelei (Ionel
Teodoreanu), Rodica din La Medeleni (Ionel Teodoreanu),
Achim, Paraschiv și Guica din Moromeții (Marin Preda), Gore
Pirgu și Rașelica Nachmansohn din Craii de Curtea-Veche
(Mateiu Caragiale), Spiridon Vădastra și Bursuc din Noaptea de
Sânziene (Mircea Eliade). În cărțile recente nu am întâlnit personaje negative ale căror defecte să fie atât de bine conturate
încât să devină memorabile, ba chiar obsesive.
Dacă aș întâlni în viața reală un om ca Spiridon Vădastra,
nu m-ar lăsa inima să-i spun că are ceva din Gore Pirgu, pe
care Ion Barbu îl vedea în jiletcă de râios batracian, dar este
mai antipatic decât eroul matein. Cred că nu aș putea să-i
spun că este un dubios, un arivist feroce, un megaloman, un
prețios, un suficient, un complexat, ci aș încerca să-i dau de
înțeles că dincolo de trăsăturile lui negative, văd tragismul
vieții lui. Dacă totuși aș ști că a furat un tablou prețios de la
un colecționar, profesorul Antim, în momentul morții suspecte a acestuia, l-aș întreba ce a făcut cu tabloul? Este implicat în moartea domnului Antim? Cine este, el, de fapt, în
ambiguitatea-i afișată? Este un carierist, un aventurier, un
agent secret sau un mesager divin? Are vreo legătură cu un
tip malefic, Bursuc, preot anchetator al unui profesor de
filosofie, Biriș, arestat în momentul în care intenționa să treacă
frontiera spre Occident?
Dacă aș sti că are o soție care îl așteaptă încrezătoare, l-aș întreba când se va întoarce acasă? Când are de gând să înceteze
cu megalomania și mitomania?

Clara Tîrcã

O să mă refer la două dintre cărtile mele preferate: Micul
prinț și Idiotul... L-am urât mereu pe șarpe că l-a ucis pe prinț. Nu
am reușit niciodată să accept că moartea era singura cale de
întoarcere acasă... Am crezut mereu că lumea noastră ar avea
mai mare nevoie de copilul blond ce știe să scoată esența din
lucruri și inocența din oamenii. Cât despre celălat personaj negativ, Nastasia Filippovna, ce să zic? Nu am suportat o de la
prima lectură. Mă scotea din minți nehotărârea ei, lipsa de
dragoste adevărată, egoismul ei, lipsa de milă, până la urmă.
Prințul Mîșkin era atât de ușor de iubit. Dacă ar fi avut cel puțin
milă față de el, nu l-ar fi dus la capătul disperării și morții.
Dacă aș fi avut ocazia să-i vorbesc, i-aș spune că nu vina
unui trecut rușinos sau incapacitatea de a se ierta o face să se
joace cu cel care o iubește, ci neputința de a iubi. Sunt oamenii
care nu pot iubi.

Dumitru Ungureanu

1. Pentru mine, cititor de școală veche și compozitor de
proze cu personaje... să le zic negative, nu există nicio îndoială
care sînt femininele potențial corespunzătoare întrebării dvs.:
Grușenka și/sau Katerina Ivanovna, duetul „mortal” din Frații
Karamazov, romanul lui Dostoievski. N-am un motiv anume, literar vorbind, să-mi justific opțiunea. Însă am avut ocazia să le
întîlnesc pe ambele – întru(chi)pate sau... nu știu cum să le definesc – în aceeași ființă. Și asta în viața reală, nu în vreo fantezie... Nu doresc nimănui asemenea experiență!
Personaje masculine? Ar fi mai multe. Mă opresc la unul –
Fernando Vidal Olmos, demonul stîrnit de Ernesto Sabato în
Despre eroi și morminte, demon a cărui stafie umblă prin toată
lumea, poposind și-n paginile pașnicei noastre literaturi de
limbă română – nu spun unde anume, sigur știți!...
Personaje negative (favorite au ba) la curtea literaturii
române? Nu cred să „trăiască” vreunul, la noi toată lumea
f(r)icțională este pozitivă! Și chiar dacă nu este, pînă la urmă
devine... dacă nu „se ajunge”! Dintre femei, mi-e simpatică Ela
lui Camil Petrescu, deși Cătălina lui Eminescu... Bărbați? Poate
Pașadia, dar el parcă nu-i așa de negativ. Oricum, eu îl admir
dintr-un punct de vedere ce nu poate fi exprimat în scris. Scuze!
2. Păi, am menționat deja că am întîlnit o versiune a personajelor feminine de la prima întrebare (2 în 1, la ofertă!). Ce
i-am spus, nu contează, dînsa va fi auzit ce-a vrut... Am și scris
un roman despre povestea asta, dar tot n-am scos-o la capăt,
dat fiind că nici ea, nici eu n-am înțeles nimic din ce s-a întîmplat. Pe Vidal Olmos n-aș vrea să-l întîlnesc, însă pe fiică-sa, Alejandra – sigur. Și ea este cît de cît negativă, așa că se încadrează
în tipologia vizată. M-aș încumeta să-i dau replica, dacă aș fi
mai tînăr și mai argentinian... Și, da, l-aș însoți la un chef pe
Pașadia, chiar dacă m-ar avertiza că aventura noastră se poate
încheia tragic. La Rașelica, nu la Arnoteni!...

Lucian Vasiliu
Turbinca magică

1. Am cam depășit, din fericire, perioada alba-neagra,
schematică, tezistă, artificială (burghezul și proletarul, ateul și
preotul, dizidentul și milițianul etc.). Conflictul apare și la stânga
(plus extrema stângă) și la dreapta (inclusiv extrema dreaptă).
Ieșind puțin din albia răspunsului așteptat, cred că personajul (mai mult sau mai puțin realizat literar, grafic etc.) este
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COVID 19! Îl citim în ochii medicilor, oamenilor politici,
polițiștilor! Sunt convins că este/ va fi imortalizat exemplar,
precum Ciuma, în romanul lui Camus.
Un personaj, mai mult sau mai puțin pozitiv/ negativ nu
poartă neapărat un nume (Doamna Bovary, Ana Karenina, Vitoria Lipan). Poate fi Soarele (vezi Imnul lui Francisc din Asissi)
sau Marea (vezi un poem de Ana Blandiana). Pot fi Ciocoii
(vezi Nicolae Filimon) sau Craii (vezi Mateiu Caragiale). Poate
fi Războiul. Sau Pacea (vezi Tolstoi). Crima sau Pedeapsa (vezi
Dostoievski). Poate fi Pădurea Spânzuraților sau Biblioteca
borgesiană.
Totuși, aș zice Cartea lui Iov, unde aflăm Bogăția și Sărăcia,
Trupul și Sufletul, Creșterea și Descreșterea, Certitudinea și Incertitudinea, Disperarea și Credința („Am zis mormântului: tu
ești tatăl meu; am zis viermilor: voi sunteți mama și surorile
mele!”).
În literatura română, m-aș opri, frugal, la una dintre celebrele povești ale junimistului Ion Creangă. Rezum: Ivan Turbincă revine de la oaste (înregimentarea), este liber, „bătrân”
(matur). A primit, la plecare, și două carboave (bani). Trage„o
dușcă, două de rachiu” (să-și facă un pic de curaj) și pornește
la drum, în lume, în necunoscut (călătoria inițiatică). „Pe o
cărare lăuntrică” îi ajunge din urmă taman pe Dumnezeu și
pe Sfântul Petre (care se cam teme de„harțag”, de conflict cu
necunoscutul zurbagiu). Dumnezeu îl asigură că „De drumețul care cântă, să nu te temi!” Cei doi „superiori” îl pun la
încercare pe „slobozitul de oaste”, simulând cerșetoria. Ivan
este generos, spontan, colocvial: „– Dar din dar se face Raiul!
Dumnezeu mi-a dat, eu dau, și Dumnezeu iar mi-a da, că are
de unde!”
Întrebat ce și-ar dori ca răsplată, rătăcitorul nostru solicită
Domnului Suprem doar să-i „blagoslovească turbinca” (desaga soldățească pentru merinde), sac în care să poată„aresta”
și elibera pe cine va dori el, oricând (un fel de experiment
justițiar inedit). Dumnezeu îi îndeplinește dorința, astfel încât
spectacolul poate începe (se declanșează un șir de peripeții,
ca într-un film bine regizat sau ca într-o piesă de teatru bine
pusă în scenă de noua legitimare a personajului).
Ivan începe un fel de navetă între Bine și Rău, între Rai și
Iad, între Certitudini și Incertitudini, între Grav și Ludic, între
Realitate și Ficțiune, între Dumnezeu și Diavol (aflați, cumva,
pe picior de egalitate ca AUTORITĂȚI, precum în Eseurile lui
Mon- taigne). Ivan este și actor, și regizor, și spectator! Întâlnește Deziluzia chiar la Poarta Raiului, păzită de Sfântul Petre:
nu tabacioc, nu votcă, nu femei, nu lăutari („sărăcie lucie”, exclamă pahonțul, dornic de artă, de spectacol, de exprimare).
Optând pentru Iad, pentru reversul medaliei, se revede cu
Dracii. Ei, da, tensiune dramatică! După zbenguieli, pozne,
trăsnăi, se apropie finalul piesei. A supraviețuit în lupta cu Implacabilul, grație inspirației, seducției, jocului de scenă.
Urmează capătul drumului: MOARTEA! „Actorul” nostru
infailibil, căruia i-a fost îngăduit totul, încearcă să încheie tot
ludic: cu cele două carboave își cumpără materialele necesare și își construiește coșciugul. Pentru a păcăli încă o dată,
se culcă în sicriu cu fața în jos. Moartea se oferă să îi arate
poziția convențională, ocazie pentru Ivan de a pune lacătul
pe raclă („se duce de-i dă drumul pe-o apă mare, curgătoare”).
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Ne oprim aici, cu sentimentul că șturlubaticul protagonist
rămâne în lucrare imprevizibilă, favorit al Domnului, în încercarea de a evita Fatalitatea și de a prelungi spectacolul esențial, creativ, artistic.
Textul a fost publicat în revista junimistă „Convorbiri literare” (1 aprilie, 1878, Iași), oferindu-i încă o dată ocazia prietenului său Mihai Eminescu să constate că „acele tablouri
rustice, de un umor unic în literatura noastră” sunt„încadrate
de o poezie care tulbură și fascinează”.
2. Dacă aș întâlni în viață un personaj literar negativ, i-aș
ordona precum soldatul, oșteanul, pahonțul lui Ion Creangă:
„Pașol na turbinca!”

George Volceanov

Să începem cu definirea noțiunii de„personaj negativ”. Din
momentul în care Shakespeare a înlocuit psihologia morală cu
cea abisală, distincția dintre bine și rău, dintre „pozitiv” și
„negativ” s-a estompat până într-atât, încât până și comentatorilor avizați le este greu să discearnă între categoriile de personaje. După cum spunea și Tesla,„virtuțile și defectele noastre
sunt inseparabile, ca și forța și materia. Separă-le și omul dispare.” Considerat timp de secole personajul pozitiv al tragediei
ce-i poartă numele, Hamlet a ajuns să fie perceput de mulți (în
frunte cu John Updike), drept un agent distructiv. Conjunctura
este cea care dictează opțiunile unui personaj la un moment
dat bun ce se transformă într-unul rău sau viceversa.
Îmi place personajul prin excelență negativ, „de manual”,
Barabas, „evreul din Malta” al lui Christopher Marlowe – prototipul nemernicilor din teatrul shakespearian (Aaron, Richard
al III-lea, Iago și Edmund). Ticăloșia lui nelimitată este îndreptată, în egală măsură, împotriva cetății în întregul ei, dar și a
unor persoane fizice, inclusiv a propriei sale fiice. Inteligența
lui, pusă în slujba mârșăviei, este sclipitoare. Dintre cei patru
anti-eroi shakespearieni enumerați anterior cel mai mult îmi
plac – din motive diferite – Richard Gloucester (Horia Gârbea
este primul traducător român care i-a înțeles cu adevărat personalitatea clădită pe amestecul de grotesc, absurd, autoironie
și umor negru dus la extrem) și bastardul Edmund din Regele
Lear (acesta din urmă pentru replicile finale, dinaintea morții,
care îi recuperează o brumă de omenie).
Îmi plac și personajele negative ce se căiesc de păcatele lor
(Laertes cel „negativ” doar în Actul V din Hamlet, când se lasă
atras de Claudius în complotul urzit împotriva prințului) sau de
cele care au capacitatea de a se reinventa drept personaje pozitive – este cazul lui Rochefort, dușmanul de moarte al lui
D’Artagnan din Cei trei mușchetari, care, în După douăzeci de
ani, reapare ca prieten al simpaticului gascon.
În Infernul, Dante a empatizat cu toate categoriile de păcătoși de pe fața pământului. Preferatul meu rămâne Bertrand de
Born. De ce? Pentru că nu reprezintă doar arhetipul războinicului
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medieval ce instigă întruna la zâzanie, ci rămâne și unul dintre
marii trubaduri provensali ai secolului al XII-lea. Istoria omenirii
oferă nenumărate cazuri de mari ticăloși... creativi. Nici istoria
literaturii române nu constituie o excepție în materie de vădite
decalaje între opera scrisă, de patrimoniu, și trăsăturile de personalitate sau comportamentul social al unor autori. De multe
ori o faptă bună (fie ea „comisă” doar în spațiul artistic) te mai
spală de păcate – posteritatea reține textul, nu conduita autorului.
Cât despre femei, prefer eroinele frumoase, inteligente, inventive, din comediile și piesele târzii shakespeariene. Dacă ar
fi să aleg un singur personaj negativ, m-aș opri la Milady a lui
Dumas-tatăl, cu care pariez că va vota și prietenul meu Horia
Gârbea.

Horia Gârbea
(inițiatorul anchetei)

Puțini autori au conturat atîtea personaje explicit negative ca Shakespeare. E greu de ales dintre ele. Totuși, Macbeth și Claudius au remușcări. Răul absolut, cu metodă, e
Richard al III-lea care, în plus, își bate joc de victime cu un
cinism inegalabil. E mai presus în ticăloșia lui decît Iago și
chiar decît Aaron. Dintre femei, între Tamora și Lady Macbeth, o aleg pe Margareta de Anjou, lupoaica Franței, dar
mai rea ca lupii. Ucigașă cu mîna ei și apoi cu gura ei spurcată cu care-i vine de hac și lui Richard al III-lea. Și totuși, e
vreo femeie mai rea decît blînda Jessica? De-un pamplezir,
ea își părăsește tatăl, credința și îi mai ia lui Shylock și ducații cu care-și cumpără, tot din capriț, o maimuță. Auziți,
maimuță ! Cruzimea lui Shylock față de Antonio e palidă pe
lîngă a Jessicăi față de Shylock.
Din literatura noastră Stănică Rațiu e mai fascinant și
mai complex decît Pirgu iar, la genul feminin, Aglae Tulea și
Aneta Duduleanu sînt mai aproape de răul absolut decît
ucigașele cu armă albă și otravă : Salomia, doamna Ruxandra, doamna Clara (doar tentativă) sau Alta Gralla (tot tentativă). Dar oare Mona și Corina, apariții gracile, poetice și
aparent benigne, nu s-ar înscrie pentru bolgiile infernului
pentru jocul lor de-a steaua și de-a vacanța ? Iată o întrebare.
Am scris romanul Căderea Bastiliei în care, am avertizat
pe prima pagină, nu există personaje pozitive, nici situații favorabile. Am ales să privesc realitatea așa cum este.
Dintre personajele negative aș vrea s-o întîlnesc pe
„Fraila” din Gaițele. Ca s-o întreb numai: was willst du, madmoazel? Și s-o și umflu.
Nota redacției:
Întrucît am primit răspunsuri după închiderea ediției,
ancheta va continua în numărul viitor.

Premiile filialelor din Bucure§ti ale USR
În perioada 14-16 ianuarie 2021, au avut loc decernările premiilor oferite de Filialele din Bucureşti ale Uniunii Scriitorilor din România pentru volumele apărute în anul 2019. Majoritatea premiilor
decernate au beneficiat de sprijinul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti prin intermediul Muzeului Naţional al Literaturii
Române.

Valentin Iacob și Florea Burtan –
premii„Cartea anului”pentru volume apărute la Neuma
Filiala Bucureşti –
Poezie
Juriul, alcătuit din Daniel bănulescu, Horia Gârbea șiVasile Poenaru, a
stabilit următoarele premii:
 Carteaanului,PremiulMariana
Marin – evelyne Maria Croitoru,
O cafea cu tine, editura eikon;
 Cartea anului, Premiul Ioan
Flora –Valentin iacob, Poetul la Stalingrad, editura Neuma;
 Premiul pentru debut Cristian
Popescu – Mihai boș, Poezii la început
de analiză, editura ePublisher.
Filiala Bucureşti – Proză
Juriul – Mariana Sipoş, Ştefania
Coşovei, Ştefan Mitroi, emil Lungeanu
şiaurelMariabaros–adecissăacorde:
 Premiul Opera Omnia – bujor
Nedelcovicipentruvaloareadeexcepţie
a operei sale literare;
 Premiulpentrudebut–Cristina
Vremeş, pentru romanul Trilogia sexului rătăcitor, editura Humanitas;
 Diploma de excelenţă – florea
burtan, autorul volumului de proză
scurtăRănicălătoare,edituraNeuma–
pentru măiestrie stilistică.
Filiala Bucureşti –
Critică, eseistică
și istorie literară
Juriul, alcătuit din Dan Cristea
(preşedinte), Daniel Cristea-enache,
Nicolae Scurtu, raduVoinescu şi Mihai
Zamfir, a stabilit următoarele premii
oferite de filială:
 Premiul Opera Omnia – Victor
ivanovici, pentru întreaga activitate de
critic literar şi comparatist;
 Premiul Cartea anului – ioan
adam, pentru volumul Duiliu Zamfirescu, faţa din umbră, editura academiei române, bucureşti.
Filiala Bucureşti –
Traduceri literare
Juriul, format din Peter Sragher
(președinte),TatianaSegal,GeorgeVolceanov, Luminița Voina-răuț și Mihai
Maxim, a decis astfel:

 Premiile Cartea anului

–florentinaVișan,Cuvântăploaia
cea sihastră de Hua ba Shan Ye Yu,
ediție bilingvă, Libris;
– Viorica Nișcov, Despre feluritele
metode ale traducerii de friedrich ernst
Daniel Schleiermacher, ediție bilingvă,
editura brumar;
 Premiile speciale
– Horia Gârbea și Lucia Verona,
Zadarnicele chinuri ale dragostei, Opere
de Shakespeare, vol. XV, edituraTracus
arte;
– alexandru M. Călin, Venus și
Adonis și Violarea Lucreției, Opere de
Shakespeare, vol. XVi, editura Tracus
arte;
– elena Maria răvoianu, Los rostros del azar/ Fețele întâmplării de
Waldo Leyva, editura Zip.
Filiala Bucureşti –
Dramaturgie
Juriul – radu f. alexandru, Dinu
Grigorescu, Mihai ispirescu, Olga Delia
Mateescu, Lucia Verona – a decernat
următoarele premii:
 Premiul Opera Omnia – Mircea
M.ionescu,pentruvaloareaopereisale
și contribuția la mișcarea teatrală
românească;
 Cartea anului, Premiul Mircea
Ghițulescu – Zeno fodor pentru volumul Dan Alecsandrescu – un împătimit
de teatru, edituraVatraVeche.
Filiala Bucureşti –
Literatură pentru
copii şi tineret
Juriul – format din Carolina ilica,
Nicolae rotaru,Victor Gh. Stan (preşedinte) şi ion Tipsie – a acordat următoarele premii:
 Premiul Opera Omnia pentru
întreaga activitate literară – Corin
bianu;
 Premiul Cartea anului – MihaelaOancea,pentruvolumulPovestiri
şi poezii, numai pentru voi, copii!, editura Mitteleuropa.
Felicitări tuturor celor premiaţi!

Colocviul „Ion Hobana“
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Cea de a XI-a ediție a a Colocviului SRSFF„Ion Hobana”, a avut loc vineri 27 noiembrie 2020, ora 18.00 pe platforma ZOOM
din cauza restricțiilor privind adunările publice. Tema din acest an a fost: Apocalypsis cum ﬁguris. Viziuni apocaliptice și postapocaliptice. Cu același prilej au fost acordate Premiile„Ion Hobana” pe anul 2020 pentru literatură SF și Fantasy. Premiile au
fost acordate astfel:
Marele Premiu pentru roman: Cișmigienii de Eugen Cadaru, editura Polirom, 2020,
Premiul pentru exegeză: Cineanimația SF de Bogdan Mihăilescu, editura Pavcon, 2020.
Colocviul a fost organizat de SRSFF și Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Ca în ﬁecare an, revista
Neuma publică lucrările Colocviului.

Apocalipsa: revela\ie, realitate, figur[

D

espre apocalips.Bibla a trimis
în posteritate două accepțiuni destul de diferite. În Vechiul Testament, Cartea lui Zaharia, mai
ales, toposul eschatologic este legat de
istoria evreilor, a robiei lor care avea să ﬁe
răzbunată cândva de Dumnezeu printr-o
cruntă pedeapsă a tuturor persecutorilor:
toate relele pământului aveau să se abată
asupra acelora: molime, lipsuri, cataclisme sau chiar dispariția ﬁnală. Dimpotrivă,
Cartea Revelației lui Ioan care încheie
Noul Testament, prezintă aceste năpaste
ca pe niște evenimente preliminare iluminării și emancipării suﬂetului în prezența divinității. Morții îi corespunde
Copacul Vieții, descompunerii, pietrele
prețioase din zidurile Ierusalimului ceresc, descompunerii, simbolistica numerelor magice trei (Trinitatea), doisprezece
(apostolii) și mai ales șapte (crucea și trinitatea sau zilele Creațiunii) etc. Nu numai suﬂetul individual, dar întreaga umanitate e disputată după moarte de îngerul salvării și Fiara condamnării, ca în celebra Tapiserie a Apocalipsei de la Anger.
Imaginarul escatologic și limbajul
simbolic al Scripturilor lasă deoparte realul – acel ceva despre care Lacan spune
că este inexprimabil. Între real și hărțile
lui imaginative sau codiﬁcările într-un
limbaj sau altul nu există, este adevărat,
vreo legătură necesară și evidentă. În
ultimii ani, violența a devenit un topos
predilect (de la Violence in Medieval Society, 2000, editat de Richard W. Kaeuper,
la Social, Interpersonal and Collective Violence apărut anul acesta, editat de un
colectiv prestigios de la universitățile
Miami, Rochester, New York și Leiden)
care aduc la lumină ororile inimaginabile
ale Evului Mediu pe care nu le-ar ﬁ bănuit

mAriA-AnA TuPAn
cititorii romanțurilor medievale, ai pioaselor scrieri eclezistice, ai comediei dantesti a salvării suﬂetului sau ai esotericelor scrieri despre alchimie și magie albă
unde este descrisă calea spre puriﬁcarea
de materie a spiritului. De unde provine
confortul lecturii textului medieval, nu
rareori ilustrat cu ﬁguri de monștri asemănători celor din ﬁridele catedralelor?
Probabil din valva de securitate existentă
între om și ﬁară, între umanitate și monstruozitate. Dedus din artefacte, imaginarul medieval pare să atribuie maleﬁcul
unui bestiar îmblânzit prin alegorizare:
ﬁarele sunt ﬁguri ale viciilor exorcizate pe
o scară a umanității ce conduce de la căință la sﬁnțenie. Omul este înfățișat ca
războinic sau martir care luptă împotriva
ﬁarei apocalipsei, cel mai adsea, un balaur cu multe capete, ca în această tapiserie medievală descoperită în castelul
regilor plantageneți de la Angers.
Ecartul dintre realitatea demonică și
subiectivitatea asociată ei ﬁltrată de tabuuri sociale în reprezentările simbolice
era creat de ideologie, respectiv de fundamentalismul bisericii și absolutismul
monarhic.În Renaștere și în secolul luminilor, însă, tiparul și critica socială
îngăduie democratizarea sferei publice a
discursului. Animalicul nu mai este inamicul din afară ci dinlăuntrul ﬁinței umane vulnerabile. Apocalipsa lumii face loc
apocalipsei omului. În Arca lui Noe, eruditul iezuit și graﬁcian Athanasius Kircher
(sec. al șaptesprezecelea), prezintă ﬁințe
hibride: în apele potopului ce inundă
corabia lui Noe, trupul uman se hibridizează, migrează în forme animalice.
Dante sau Da Vinci priviseră de la om
la cer, indicându-l pe acesta ca destinație
ﬁnală a unei vieți ca proiect teleologic, în

vreme ce Kircher publică în Mundus suibterraneus aventuri ale materiei, inclusiv
generarea vieții din forme anorganice.
Diagrama omului universal îi descoperă
acestuia colcăitul vieții viscerale. Circulația apei în pământ e decretată a ﬁ de
aceeași natură ca a sîngelui în vene. Kircher coboară în pântecul materiei colcăitoare, instabile, în veșnic pericol de a
ﬁ anihilată, Vulcanul Etna aruncând afară
lavă și cenușă, ca și cum lumea ar ﬁ un joc
de copii ce se desface în bucăți.
După amenințările catastrofelor umanitare din predicile medievale, urmează
ﬁgurativul apocaliptic din operele literare
unde se aplează la imaginarul Ierusalimului celest, mai ales pentru o autoreﬂexivă artă poetică: opera de artă este
acel Ierusalim, este realitatea sordidă răscumpărată în spirit și reiﬁcată în ﬁgurile
sau tropii textuali. În secolul al XIX-lea,
apocalipsa lumii și revelația operei alcătuiesc o schemă retorică universală, ﬁe că
e vorba de poezie sau de proză și chiar și
în drama Axel de de L’Isle Adam, cuplul
protagoniștilor alege moartea lăsând
banalitatea realității în seama servitorilor.
Estetica baudelaireană a urâtului, a imaginarului morbid, funerar, în descompunere, are drept corolar revelația (de la
apocaliptein, a descoperi) a spiritului.
Mai ales proza americană, hrănită
încă de entuziasmul pionierilor stârnit de
descoperirea unei lumi noi și a unei noi
șanse pentru umanitate abundă în ﬁnaluri apocaliptice ale morții/revelației. Autorul lui Moby-Dick aruncă în ﬁnal povestitorul în valuri, naufragiul corabiei silindu-l să-și aleagă drept mijloc de supraviețuire un sicriu în care însă e ascuns
manuscrisul romanului pe care tocmai
l-am citit. Ca și trupul căpitanului Ahab,
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deposedat de un picior de o balenă,
căruia îi substituie un picior de lemn,
omul este un hibrid al naturii și culturii.
Naratorul însuși, prins în vârtejul corabiei
ce se scufundă, se ase- muiește pe sine
cu Ixion cel pedepsit să se învârtească
legat de o roată de foc, miticul Ixion, cel
dintâi ucigaș al unei rude, socrul său, și
tatăl primului centaur – din nou o neﬁrească împletire a umanului și animalicului. Manuscrisul din romanul lui Melville scapă însă acestei dualități, întrucât
el reprezintă ﬁința lui puriﬁcată purtată
într-un Eden unde conﬂictele sunt abolite, astfel încât rechinii înoată acum în
jurul sicriului îmblânziți.
În dialogurile postapocaliptice (Eiros
și Charmion), în Cărăbușul de aur sau Prăbușirea Casei Usher, Edgar Allen Poe recurge și el la imaginarul extincției și revelației. În această din urmă povestire, el
chiar citează din Apocalipsa după Ioan,
casa raﬁnatului dar degeneratului aristocrat prăbușindu-se „cu zgomoi de multe
ape”peste fragmentele Casei Usher, semnele citării atrăgându-ne atenția că titlul
povestirii a înlocuit arhitectura reală, că
am fost portați în lumea textului.
Romanul Litera stacojie, de Nathaniel
Hawthorne, sfârșește tot în cheie apocaliptică: Litera brodată de Hester este o
emblemă, o ﬁgură a căinței și redempțiunii ei, ce nu mai atrage disprețul ci
reverență. Sigur, spune Hawthorne, anticipând feministele zilelor noastre, „Îngerul și apostolul revelației viitoare trebuie să ﬁe o femeie, într-adevăr, dar
nobilă, pură frumoasă și înțeleapta”
Finalul Crailor de Curtea Veche este tot
un tablou apocaliptic, cu raﬁnații dar decadenții eroi pierduți în aurul și pupura
soarelui în asﬁnțit (faza rubedo a procesului alchemic, corespunzând apariției
pietri ﬁlosofale sau revelației spiritului),
deoarce însemnele heraldice materiale
ale statului social le-au pierdut din cauza
coborîrii lor la niveul bufonului de Pârgu,
pășind în această viziune schimonosindu-se înaintea lor, nu cum merge Ioan
Botezătorul pentru a-l prezenta pe Isus
mulțumii, ci asemeni Fiarei apocaliptice
a cărei seducție este fatală.
Două cataclisme mondiale au fost
suﬁciente însă pentru a clătina acest optimism al destinului ascensional al omului
în câmpul valorilor etice.
Thomas Mann a fost primul care a
intuit începutul sfîrșitului. În capodopera
sa, Doctor Faustus, publicată la 75 de ani,
în anul 1947, el îi face un portret com-
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pozitorului Arnold Schoenberg, considerat creatorul muzicii dodecafonice.
Este o compoziție din care emoția a fost
izgonită, fără afecte, fără suﬂet, creată
matematic prin reguli de succesiune și
permutări și, în romanul lui Mann, semniﬁcativ intitulată Apocalypsis cum Figuris.
Iată și sumbra lui profeție acum adeverită:
În realitate - niciunul dintre cei prezenți nu a negat, ci dimpotrivă a subliniat mai degrabă faptul – că rațiunea
reală se aﬂa mult mai adânc, în renunțarea la toată blândețea umană a epocii
burgheze; într-o auto-instinctivă pregătire a umanității pentru vremuri aspre și
sinistre care au batjocorit idealurile noastre umane; pentru o epocă de războaie și
revoluții care probabil ne-au dus înapoi
cu mult înainte de creștinarea Evului
Mediu; într-o întoarcere la era întunecată
de dinaintea ei când s-a prăbușit cultura
clasică.
Care sunt„realitățile blânde”ale acelei
lumi burgheze și cum se compară ele cu
universul ﬁcțional al unui ﬁlm precum
serialul X-Men, regizat de Bryan Singer,
care în 2016 a ajuns și la propria sa apocalipsă (X-Men Apocalypse)
Numele simbolic al naratorului Serenus Zeitblom indicând seninătate în
vremuri înﬂoritoare este justiﬁcat de
cultura sa clasică, ﬁolosoﬁcă, de valorile
umaniste. El frecventase Scoala „Fraților
viețiii simple”: în vreme ce, în ﬁlmul postuman Oamenii X, copiii superdotați și
monstruoși merg la școala mutantului
Xavier pentru a se perfecționa în atacuri
digitale asupra celor din jur. Alianța
dintre două grupări rivale de mutanți e
victorioasă împotriva speciei umane. O
biserică în care nu se mai slujește devine
adăpost pentru teroriști. Idealul transumaniștilor de a potența capcităție individului sfâșește într-un coșmar apocaliptic.
Puterile crescute și tehnologia atrag cataclisme, sporesc percolele la adresa siguranței individului, inclusiv a ocupantului
Casei Albe în America. În distopiile apocaliptice, există încă tendința de a se
recurge la mituri pentru o plusvaloare
culturală, așa cum sunt Grădinarii Domnului din romanul The Year of the Flood,
de Margaret Atwood unde starea paradisiacă este imaginată a ﬁ depășirea
sciziunii dintre cele două culturi, umanistă și științiﬁcă. Talentul autoarei și
propria experiență de activist în probleme de mediu au contribuit la impresia de
autenticitate a tratării și seducție estetică

a cititorului. În industria de science ﬁction însă, asemenea eforturi sunt cel mai
adesea irosite într-o mecanică a răului
care atinge proproții apocaliptice.
Figurile apocalipsei trădează temerile
umanității dintr-o anume epocă istorică,
de care uneori nici nu este conștientă,
dar al cărei incoștient se manifestă simptomatic în reprezentările artistice. Reducția
personalității umane la un manipulator
de tehnică electronică, decerebrarea
populației expuse imaginilor și clișeelor
media au inspirat lucrările plastice ale
unor artiști japonezi – una din civilizațiile
cele mai expuse tehnologizării.
Chiar și atunci când împrumută ﬁguri
din mitologie de dragul unui lustru erudit, acestea sunt doar nume care sună
familiar, lipsite de interioritate. Dedicat
lui John Keats de la care împrumută titlul,
Căderea lui Hyperion, romanul omonim al
lui Dan Simmons exploatează aceeași
temă a conﬂicutlui dintre creierul uman
și inteligența artiﬁcială, încercând să câștige relevanță culturală prin intertexte în
care apar unele din personajele lui Keats,
precum Lamia și Moneta, dar nici prima
nu impresionează prin seducție nici a
doua prin înțelepciune. O relaxare a ﬁbrei
intelectuale și o stereotipizare a personajelor și narațiunii au ajuns să golească de
sens până și un mit totalitarist cum este
apocalipsa.
Personajele sunt mutante, au mai
multe nume și nicio identitate. Rachel din
Apocalips coexistă cu un dublu mai tânăr
al ei. En Sabah Nur din X-Men Apocalipse,
al cărui nume înseamnă chiar apocalips
și care seamănă cu Victor Frankenstein în
dorința sa de a reforma omenirea cu consecințe dezastruoase spune, în pragul
morții, că totul a fost revelat, dar confuzia
e mai mare ca oricând. Cum adaugă
„sunteți toți apocalipsați”, înțelegm că
este vorba de sensul apocalipsei din
Cartea lui Zaharia, acela de sfârșit al viețuirii, iar nu de revelație spirituală. Entuzismul față de trăsăturile mai performante ale mutanților din primul serial
Oamenii X (2000) a fost abandonat, după
cum indică și titlul serialului din 2016,
unde e adăugat cuvântul apocalips. Este
semnul că transumanismul s-a dovedit .și
el încă unul din visele nebunești ale unora de a face omenirea să sară pestre propria umbră, reluându-și istoria dintr-un
punct zero, post- apocaliptic, de a crea o
lume nouă după propria imagine, în locul
unor înțelepte reforme progresive.


Colocviul „Ion Hobana“

50

Nr. 1-2(39-40)  iaNuarie-februarie 2021

www.revistaneuma.ro

Apocalipsa m[runt[
boGdAn miHăilescu

C

onștiința colectivă a fost mereu bântuită de ideea
unei catastrofe finale, a unei apocalipse. Scenariile
apocaliptice au coborât din mitologii și din paginile
cărților sacre direct pe platourile de filmare. Nimic nu a fost
omis, de la coliziuni cosmice catastrofice, pandemii mondiale,
zombificare printr-un retro virus, oprirea rotației pământului
sau inversarea polilor până la atingerea singularității când AI-ul
ne va elimina, sau pur și simplu războaiele dintre noi și din noi.
Dar lucrurile se pot petrece și altfel.
Apocalipsa poate să înceapă și de la un fapt mult mai
mărunt. Să ne imaginăm că un mare cercetător de la NASA
este invitat la Atlantikron și insistă să doarmă la cort pentru a
imersa cât mai mult în atmosfera taberei. Toate bune și frumoase dar peste noapte începe să se audă un cor infernal de
bâzâituri subțiri, o întreagă polifonie de țârâituri parșive
promițătoare de pișcături. Și cum cercetătorul nostru e om
citit în toate domeniile știe că afurisitul de țânțar nu se
mulțumește doar cu o picătură de sânge că dacă ar fi așa nu
ar fi mare lucru. Dar parșivul, sau mai bine zis parșiva căci doar
femelele înțeapă, injectează întâi un fel de venin care produce
o aglomerare de sânge în locul înțepăturii după care ea își ia
picătura dar acolo rămâne o umflătură care dă mâncărimi. Și
în plus el a mai citit într-o lucrare mai recentă că după ce
țânțăroaica își termină treaba mai și urinează pe el chiar acolo
în locul înțepăturii. A doua zi, când omul nostru trebuie să
prezinte cele mai noi realizări ale NASA, că doar de aia a fost
invitat pe insula inelului de piatră, nu prea poate din cauză că
trebuie să se scarpine pe blendele și bubele de pe toată
pielea.

Întors acasă, cercetătorul nostru, hotărât să se răzbune,
plănuiește un plan pentru eliminarea bestiilor țânțărești. Strecoară pe mai mulți sateliți un fel de rază termică care trimisă
prin triangulație de pe mai mulți sateliți destinați inițial
GPS-ului, produc un anumit fel de vibrație care omoară toți
țânțarii. Dar chiar pe toți? Da! Dă-i naibii, sunt o pacoste. Nimeni nu o să le ducă dorul.
În continuare în toate zilele de vară ce urmează nu mai
sunt țânțari. Lumea e fericită și doarme bine noaptea. Doar că
De la o vreme vrăbiile încep să se împuțineze. În cele din urmă,
la televizor, printre știrile despre pandemia Covid, încălzirea
globală și gaura de ozon se strecoară și știrea cu extincția
speciei vrăbiilor. Noi știm care e cauza. Nu au mai avut țânțari
cu care să se hrănească. Și pe urmă dispar și alte păsări răpitoare care se hrăneau cu vrăbiile. Dar uneori ce e rău pentru
unii e bun pentru alții. Dispariția unor păsări duce la proliferarea unor insecte și omizi. Ba chiar anumite omizi suferă niște
mutații și se înmulțesc excesiv. Și din nou ce e bine pentru unii
este rău pentru alții. Înmulțirea omizilor nu e bună pentru
frunze. Tone de frunze cad victime pe toată planeta. Fapt care
face ca multe ﬂori care trebuiau să înﬂorească, să nu mai existe.
Și odată cu dispariția florilor încep să dispară albinele! După
care din motive pe care doar Albert Einstein le cunoștea, dispar și oamenii. Iată cum după ce am rezistat la molime, la
încălziri globale, la toate amenințările Gretei și am reușit să ne
eschivăm și de meteoritul armaghedonesc, ajungem să capotăm din cauza efectului de domino. Și totul doar din cauza
unui minuscul și nenorocit de țânțar. Care de fapt nici nu era
țânțar era țânțăroaică.


Apocalipsa în vreme de pandemie

S

ă scrii un eseu despre sfârșitul
lumii în vreme de epidemie.
Și, mai ales, în România. Ce
poate fi mai ușor. Dar nu este. Pentru că
avalanșa de mizerii auzite zilnic te copleșește. Și, gândindu-mă, retrospectiv,
la ce discutam anii trecuți îmi dau seama
că priveam cu indulgență evoluția speciei umane, mai ales prin ochelarii lui
Harari. Această pandemie este o lecție de
umilință. Am învățat că nu suntem Dumnezei. Suntem niște biete ființe care se
cred atotștiutoare și care au primit, anul
acesta, o palmă usturătoare de la natură.
Cu toate că putem vorbi, într-o anumită

sorin cAmner
privință, despre o accelerare a introducerii robotizării în economie.
Dar nu despre asta e vorba in ceea ce
voi scrie mai departe cum nu e vorba nici
despre economia celui de-al patrulea val
de capitalism – Capitalismul de Supraveghere – ce ne bântuie cu și mai mare putere de când a început epidemia.
Și atunci? Să scrii despre ce? Despre
scenariile născute în minți bolnave sau
interesate? Despre oamenii care uită că
principala preocupare a oricărei ființe vii
de pe pământ este lupta cu moartea și
încercarea de amânare a deznodământului cât de mult se poate. Sunt oameni

care au renunțat, practic, la autoprotecție
și, ca o consecință, preferă să se expună
morții ca și cum ea n-ar exista. Și nu e
vorba de eroi, cei care știu urmările si-o
fac deliberat. Ci de idioți. Oameni care
și-au delegat unor manipulatori protecția
proprie ca și cum ar fi altcineva obligat să
ne apere mai mult decât noi înșine. Poate
că de vină este sistemul modern care, trebuie să recunoaștem, prin legile și organizarea lui ne face să uităm că-n fiecare zi
noi ne luptăm cu moartea.
Să scrii despre cărți. Oare există ceva
care, în fața realității, te poate impresiona
mai mult? Oamenii au scris de când s-au
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apucat să scrie despre epidemii. Și avem
literatură despre epidemii încă de la
primele romane care s-au păstrat.
Dar, mai întâi, cărțile documentare. Și
voi începe cu John M. Barry – „The
Great Influenza”, o carte despre epidemia de gripă din anii 1918-1920, epidemie cunoscută și ca „Epidemia de
Gripă Spaniolă”. Acum că Barry pune un
subtitlu șocant și, cu siguranță, neadevărat –„The Epic Story of the Deadliest
Plague in History” – din moment ce,
probabil, „Moartea neagră”, epidemia de
ciumă de la mijlocul secolului al XIV-lea,
care-a ucis, se crede, între 75 și 200 de
milioane de oameni, este un tribut adus
regulilor comerțului. De ce să-ncep cu
această carte? Pentru că m-a distrat
enorm, sau monstruos fiindcă implică și
vederea, conspirația scornită în nu știu ce
minte bolnavă cum că, în această epidemie, au murit doar cei care s-au vaccinat.
Și aici ajungem la ceea ce știm unii
dintre noi, puțini, despre analfabetismul
funcțional al aproape jumătate dintre
concetățenii noștri. Și asta nu vine doar
din școală. Să nu știi că-n 1918 nu se
aflase despre existența virușilor pentru că
nu exista posibilitatea tehnologică pentru a-i descoperi și că primul vaccin antigripal a fost descoperit in anii 40, este
analfabetism. Și am avut viziunea unei
mașini a timpului cu ajutorul căreia descoperitorii vaccinului antigripal au călătorit din 1943 în 1918 și-au început să
vaccineze și să ucidă strămoși.
Despre gripa spaniolă aș mai aminti și
„Pale Rider: The Spanish Flu of 1918
and How It Changed the World”.
Despre „Moartea neagră”, 1347-1351,
a scris John Kelly – „The Great Mortality: An Intimate History of the Black
Death, the Most Devastating Plague of
All Time”. Există, chiar în introducerea
acestei cărți, un avertisment, profetic aș
spune, lansat în 1995 de către Jonathan
Mann, profesor la Universitatea de Sănătate Publică de la Harvard, cu referire la
epidemia de HIV:„Istoria vremurilor noastre va fi marcată de erupția unor boli nou
descoperite”. Și tot acolo citim ceea ce
anunța, în 1997,„New England Journal of
Medicine”după ce se identificase un nou
tip de ciumă bubonică: „Descoperirea
unei [tulpini de ciumă] multirezistente la
medicamente întărește îngrijorarea... că
amenințarea cauzată de noi boli in-
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fecțioase nu trebuie privită cu indulgență”.
În octombrie 2013 apărea„Spillover:
Animal Infections and the Next Pandemic”, a lui David Quammen. Titlul este
elocvent iar una dintre concluziile cărții
este acel adevăr Darwinian pe care unii
l-am uitat iar alții nu vrem să-l luăm în
considerare din motive evidente: că oamenii sunt animale conectate indisolubil
cu celelalte animale de pe planetă, ca
origine și ascendență, ca sănătate și
boală! Avem și nume pentru bolile transmise de la animal la om – Zoonoză! Există
numeroase exemple de transmitere a bolilor de la animal la om în carte. Eu am să
dau unul singur, aparent fără mari implicații dar care ar fi trebuit să ne facă precauți. În 1994, în Australia, într-o localitate din suburbiile Brisbane-ului, Hendra,
se produce o epidemie la caii dintr-o
crescătorie. In câteva zile au murit, nu s-a
putut stabili de ce, 12 cai din crescătoria
respectivă. În același timp s-au îmbolnăvit și cel care se îngrijea de primul cal
care dăduse semne de boală, Vic Reid, și
grăjdarul șef, un om pe nume Ray Unwin.
Vic Reid a ajuns la spital unde a murit
după câteva zile. Autopsia a dezvăluit că
avea plămânii plini de sânge, un alt lichid
și, după examinarea microscopică, un fel
de virus. Ray Unwin a mers acasă să-și
ducă febra și a supraviețuit. După cercetări s-a descoperit că virusul pornise de la
niște lilieci care își găsiseră adăpostul
într-un copac singuratic de pe câmp, la
capătul unei străzi și pe unde trecuse
primul cal infectat.
Închei cu o carte despre SUA. Molly
Caldwell Crosby – „The American Plague: The Untold Story of Yellow Fever,
the Epidemic That Shaped Our History”. Epidemia de febră galbenă din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea,
care-a produs 5000 de morți în 1878 în
Memphis dar care se manifestase încă de
la primele grupuri de sclavi africani aduși
în America, la mijlocul secolului al XVIIlea, și urmările acestor epidemii repetate
până la descoperirea vaccinului.
Trecând la ficțiune să observăm că întâlnim epidemiile încă de la „Decameronul” lui Boccaccio sau a „Jurnalului
din anul ciumei” a lui Daniel Defoe, autorul mai celebrului„Robinson Crusoe”.
„Decameronul”a fost scrisă între 1349
și 1353, chiar în timpul marii ciume și, in
această atmosferă de teroare, povestește

cum 10 personaje, întâlniți în biserica
Santa Maria Novella din Florența, se
hotărăsc să-și petreacă timpul povestind
despre viață, dansând și încercând să se
distreze.
Daniel Defoe a publicat jurnalul
ciumei ce a bântuit Londra în 1665-1666
în anul 1722, carte ce se prezintă ca fiind
cea mai completă istorisire a acestei epidemii.
Aș menționa și „Les essais”, scrise de
Montaigne între 1570 și 1592, după ce
acesta, literal, a fugit din Bordeaux, unde
o treime din populație murea de ciumă,
el fiind primarul orașului și, după această
fugă, a inventat stilul li-terar al eseului.
În 1939, Katherine Anne Porter, autoarea „Corabiei nebunilor”, a publicat
„Pale Horse, Pale Rider”, o colecție de 3
nuvele dintre care ultima, care poartă numele dat volumului, se petrece în timpul
epidemiei de gripă din 1918, cunoscuta
„gripă spaniolă”.
În 1947, Albert Camus publică „Ciuma”, o alegorie a fascismului. Plecând,
probabil, de la epidemia de holeră care-a
decimat populația orașului Oran în 1849,
Camus concluzionează, așa cum am observat unii dintre noi anul acesta, că nu
avem control asupra propriei vieți și că
viața, însăși, este irațională. Pe fond, însă,
explicația molimei din roman este reprezentată ca fiind o metafora a ciumei
brune care ocupase Europa și, respectiv,
Franța, nazismul si oroarea ei iar lupta împotriva bolii din roman este metafora
Rezistenței franceze.
In 1937, Karel Capek a publicat o
piesa de teatru – „Bílá nemoc“ (Boala
albă) – alegorie la nazismul care înflorea
în Europa și-n care un virus asemănător
leprei se manifestă în lume și care ucide,
selectiv, oamenii mai bătrâni de 45 de ani.
În 1949, George R. Stewart publică
„Earth Abides” în care o molimă decimează marea majoritate a populației de
pe glob iar supraviețuitorii se chinuie
pentru refacerea civilizației dar, în principal, pentru supraviețuirea speciei.
A urmat romanul lui Richard Matheson, publicat în 1954, „Sunt o legendă”,
în care întreaga populație a globului este
stârpită de o bacterie vampirică.
„Germenul Andromeda”, romanul
lui Michael Crichton din 1969, descrie o
epidemie produsă de un virus extraterestru adus pe pământ de o aeronavă
militară.
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„Apocalipsul” lui Stephen King, din
1978, descrie distrugerea omenirii de
către un virus și lupta pentru supraviețuirea celor rămași în viață.
„Dragostea în timpul holerei”, de
Gabriel Garcia Marquez, 1985, este o
poveste de dragoste care se petrece întrun oraș portuar necunoscut, o combinație de Cartagena și Barranquilla, la
sfârșitul secolului al XIX-lea în timpul unei
epidemii de holeră.
„Journals of the Plague Years”, de
Norman Spinrad apărut în 1988, este o
critică a răspunsului la epidemia de HIV.
În „The Child Garden”, 1989, Geoff
Ryman descrie o societate a viitorului în
care virușii sunt utilizați pentru educare a
oamenilor.
„Ammonite”, de Nicola Griffith,
1992, descrie o lume unde cei care vin de
pe Pământ sunt puternic afectați de un
virus local romanul fiind o critică a societății actuale și a modului în care se rezolva problema genurilor astăzi.
„Salon de belleza”, al lui Mario Bellatin, 1994, descrie o lume devastată de
o pandemie care ucide barbatii în timp ce
guvernele nu reacționează.
„Eseu despre orbire”, publicată de
Jose Saramago în 1995 descrie o epi-

demie de orbire, metaforă la catastrofa
sociala și la nefericirea personală, dar și la
faptul că oamenii, în general, par a vedea
dar a nu înțelege ce este lumea și viața,
în general și ca o metaforică luptă cu conformismul la care este supus omul modern.
Trilogia„Oryx și Crake”, a Margaretei
Atwood, în care o epidemie generată de
ingineria genetică, un avertisment la
pericolele pe care le reprezintă tehnologia.
„Simfonia Itineranta” de Emily St.
John Mandel, 2014, descrie o societate
în care o epidemie de gripă a ucis cam
99% din populația umană și modul în
care civilizația umană încearcă să supraviețuiască prin intermediul artei, a muzicii.
Aș mai putea continua cu alte cărți
despre epidemii.
Mă limitez în a mai da doar câteva exemple – „The Years of Rice and Salt”, de
Kim Stanley Robinson, „The Children’s
Hospital”, de Chris Adrian, „The Transmigration of Bodies”, de Yuri Herrera,
„Find Me”, de Laura van den Berg, „Severance”, de Ling Ma, „The Book of M”,
de Peng Shepherd, „The Old Drift”, de
Namwali Serpell, „A Begining at the
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End”, de Mike Chen, „The End of October”, de Lawrence Wright, „The Great
Believers”, de Rebecca Makkai, „The
Rationing”, de Charles Wheelan,„Years
of Wonders”, de Geraldine Brooks, etc.
În toate romanele citate autorii au fabulat
pe tema epidemiilor dar astăzi, în fața
realității, nu putem să nu observăm că
există lucruri pe care nu le-au putut
bănui, cum ar fiȘ
- Încetinirea industrială care a dus la
scăderea poluării globale (bine, nu la București, dar noi suntem din alt film).
- S-a putut observa, mai bine, sărăcia
multor categorii de oameni și, în schimb,
cum în aceste zile de restriște unii oameni
au profitat.
- Scepticismul din ce în ce mai pronunțat în fața comunității științifice.
- Lipsa din ce în ce mai pronunțată a
solidarității umane, mai ales față de persoanele vulnerabile și bătrâni.
- Înmulțirea fabulațiilor și a scenaritei.
Aș încheia cu speranța că, poate,
după ce problema va dispărea vom înțelege mai bine cât de vulnerabili suntem
și ca avem nevoie unul de celălalt.


Apocalipsa de lâng[ noi
AnAmAriA borlAn

C

ine ar fi crezut sau prevăzut că la un an de la ediția
precedentă a Colocviilor Hobana, ne vom confrunta,
pe plan mondial, național și personal, cu o apocalipsă
virusologică. Literatura și cinematografia science-fiction au explorat acest subiect pe larg, arătându-ne, prin mijloace literare
și artistice, diferitele calamități produse de o astfel de pandemie.
Ne temem de suprapopulare, de schimbări climatice prea
rapide, de poluare, că Soarele va exploda și va deveni o supernovă numai peste 5 miliarde de ani ... și nu am văzut sau prevăzut răspândirea unui virus ...
Trăim vremuri tulburi, la care nu ne-am așteptat și nu am
fost pregătiți.
Oricâte romane am citit sau filme am vizionat, o apocalipsă
descrisă sau filmată de alții nu ne învață nimic. Sau, noi nu am
învățăm nimic nou, considerând că este o ficțiunea imposibilă,
horror, fantezie sau SF. Li se întâmplă altora, unor personaje fictive, nu nouă. Ne-am delectat sau ne-am înfricoșat, ne-am ori-

pilat sau distrat, apoi ne-a ieșit din minte. Azi, ne copleșește
panica, depresia și îngrijorarea că nu putem face nimic. Dacă,
din întâmplare, suntem scriitor de SF sau de Fantasy, parcă
încep să ne piară ideile frumoase și luminoase, optimiste și
amuzante.
Ne vine să scriem despre moarte, neputință, haos mental.
Trăim acum o apocalipsă? Sau este un science fiction scris
de alții și aplicat pe scară largă, un fel de scenariu pentru un film
la nivel global, în care personajele suntem noi, oamenii obișnuiți ai acestui prezent incert?

1. Ce este de fapt apocalipsa?
De-a lungul istoriei civilizației umane, conceptul de apocalipsă
a fost mereu printre noi, într-un fel sau altul. Revelația imaginată,
spaima sfârșitului total al lumii ce va vesti un timp al purificării prin
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înfricoșătoare și haotice căi sau metode, a fost și este încă parte
din toate religiile majore și o credință statornică de-a lungul secolelor. Cea mai interesantă profeție se referă la cei Patru Călăreți
ai Apocalipsei, descrisă de Biblie în Cartea Revelației.
Cea mai fidelă interpretare a apocalispei înfățișează viziunea
unor perioade din istorie despre pieirea populației - și mulți au
murit din cauze de război, molime, sărăcie și foamete. Cele
șapte pecete ale pergamentului divin se vor deschide pe rând,
aducând cataclisme naturale care vor distruge cea mai mare
parte a Pământului și în cele din urmă se vor răspândi șapte
feluri de pedepse sub formă de epidemii mortale.
În pragul deceniului trei al secolului 21, putem spune că
omenirea experimentează în prezent, pe propria-i piele, cele
mai multe terori descrise în Apocalipsă: pandemie, războaie,
terorism, criză economică, lăcomie, extremism și populism,
poluare, deșeruri radioactive, invazia de lăcuste și o accentuată
decandență. Nu înseamnă asta că de fapt apocalipsa a trecut
de mai multe ori peste noi, aducând anihilare și disperare?
Iar sfârșitul este un fapt real. Este cel mai real aspect al vieții.
Este apocalipsa personală a fiecăruia, în mod particular. Oamenii au pierit și mai pier - indiferent cât de bogați sau săraci
sunt, celebri sau anonimi, inteligenți sau nu - din diferite cauze:
accidente, datorită unor fenomene naturale sau cauzate voit,
în războaie nesfârșite, de foame și molime, arși pe rug pentru
credința lor, rele tratamente umane și sociale, de magie neagră,
vrăjitorie, zombi, vampiri, farmece și de ce nu, din cauza extratereștrilor.
Spaima neputinței este un factor covârșitor. Paralizant. Când
teama, angoasa și temerile pun stăpâne pe mintea și sufletul
cuiva, acesta nu mai știe cum să reacționeze sau reacționează
greșit, producând și mai multă distrugere pentru el însuși, pentru comunitatea în care locuiește sau pe plan extins, poate chiar
și global.
Ca și frica față de de ceea ce trăim noi în prezent, față de sistemul actual privind decurgera lucrurilor care ne afectează în
mod serios și foarte direct. Micul nostru univers este amenințat,
familia, locul de muncă, comunitatea din care facem parte.
Dacă o piesă din structură se clatină, se dărâmă tot șirul.
Uneori supraviețuim. Alteori nu.

2. Ce este apocalipsa pentru Science Fiction:
Apocalipsa din SF este, în general, o poveste drăguță despre sfârșitul lumii așa cum omenirea o cunoaște la aceea dată.
Producerea și deznodământul unui cataclism care generează o
distrugere în masă nu este nicidecum un eveniment religos –
poate doar potopul din timpul lui Noe – chiar dacă anumite
personaje își descoperă chemarea spre o anumită credință.
Apocalipse au fost și vor mai fi. La scară mică sau mai largă,
mai modeste sau distrugătoare, mai severe sau mai blânde,
creând câte un mozaic pestriț de timp și spațiu al suferinței pe
care-l îndurăm în mod real. Nu lecturăm nici carte și nici nu
vizionăm vreun film. Ceea ce se întâmplă în prezent este un fapt
foarte adevărat și trist.
Adică, să fim conștienți că avem, în acest moment, o singură
planetă pe care trăim. Așa cum ne îngrijim de casa sau apartamentul nostru, la fel să avem în vedere să nu se ajungă la
calamități apocaliptice care ne pot pună în primejdie, atât pe
noi, cei de azi, cât și generațiile viitoare.

Pornind de la catastrofe ecologice, naturale și nucleare,
războaie devastatoare între semenii noștri sau între pământeni
și extratereștri, erupții vulcanice sau ruperea continentelor în
bucățele, invazia titanilor sau a altor ființe fantastice, rebeliunea roboților/androizilor sau ale altor mașinării inteligente,
ciocnirea cu un asteroid sau alt corp ceresc, epidemie/pandemie și lista poate continua, trebuie, în primul rând, să ne îngrijim de noi înșine ca să le fie bine și celorlați cu care conviețuim.
Cataclisme apocaliptice s-au produs și se produc mai tot
timpul. Nu putem împiedica un cutremur devastator, un tsumani ucigător, o erupție vulcanică pustiitoare, năvălirea zdrobitoare a mongolilor din Asia de Est până în Câmpia Panonică,
un incendiu de pădure distrugător, un uragan nimicitor, unul
sau mai multe lagăre de exterminare, două bombe nucleare, iar
acum, mai nou, o pandemie scăpată de sub control. Upps, un
virus mortal s-a furișat afară dintr-un laborator ultra-secret, asta
e! Noi, oamenii de pe acestă planetă, trebuie să luăm situația în
mâini și s-o rezolvăm. Nu o va face nimeni altcineva în locul nostru.
Trebuie să fim proprii noștri eroi.
Apropo de eroi: o apocalipsă este de obicei, ca subiect de
roman sau de film, despre un erou sau un mic grup de oameni
care sunt forțați să supraviețuiască, să se confrunte cu tot felul
de greutăți și să învingă fatalitatea unei situații teribile ce va
schimba lumea pe care o cunoaștem și percepția asupra ei, prelungind astfel existența omenirii pe Pământ.
Ne confruntăm, pe toate planurile vieții, atât la nivel social
cât și profesional privind starea economică, sanitară, educațională și politică, cu o criză majoră, care cuprinde și afectează
viața noastră cea de toate zilele. Stresul și teama să nu ne îmbolnăvim sunt ca niște săbii amenințătoare deasupra capului
fiecăruia – cei care sunt conștienți, desigur – există și oameni
cărora nu le pasă sau nu înțeleg pe deplin implicațiile ignorării
acestor aspecte – ne împing spre un alt fel de viață, o luptă permanentă de a scăpa teferi din situația dată.
Sfârșitul lumii vine în fiecare zi. Pentru cel care moare, este
sfârșitul lumii sale.
Va trece și această apocalipsă, trebuie să gândim pozitiv.
După ea, ce se va întâmpla? Vom reclădi ceea ce am pierdut,
vom fi mai atenți și mai grijulii cu noi înșine. Civilizația nu se
sfârșește aici, nu deocamdată. Nici viața pe planeta noastră.
Ce ne rezervă viitorul?
Apocalipsa zombi?
Apocalipsa invaziei extratereștrilor?
Apocalipsa impactului cu un asteroid?
Vom trăi și vom vedea.
Ne vom strădui să supraviețuim, să avem grijă de familie, să
fim eroul zilei care salvează momentul dat.

3. Apocalipsa în anime
Ca să nu închie într-un stil pesimist și tragic, ca o tragedie
greceasă, care din punct de vedere cultural este un joc de scenă, o sărbătoare și un spectacol dramatic la intensitate maximă
și, ca să nu mă dezic de mine însămi, vă supun atenției trei filme
anime despre subiectul abordat.

Colocviul „Ion Hobana“
www.revistaneuma.ro

Black Bullet – Glonțul negru
Este o serie de 7 romane publicate între 2011-2015, cu acțiunea petrecându-se într-un viitor foarte apropiat, în 2021,
transformată în 4 volume de manga și apoi în serial tv de anime.
Black Bullet relatează subiectul unei epidemii numită Gastrea, care face ravagii pe tot cuprinsul planetei.
Marile metropole și orașe ale lumii ridică în jurul lor imense
ziduri de monolit, ca niște fortărețe, numite Varanium - un material ca un fel de metal cu proprietăți de absorbție a virusului
- pentru a se izola și a opri pandemia, însă nu reușesc s-o țină în
frâu.
Câțiva adolescenți infectați dezvoltă abilități supra-umane
și personajul principal, Rentarō Satomi, alături de prietenii săi,
este ales de Societatea Medicală Niponă de Virusologie să conducă misiunea de a salva orașul Tokyo ca apoi și restul lumii de
ravagiile virusului.
Anime-ul capitalizează intelignet conceptul intrigant al
prezentului nostru, acțiunile desfășurându-se într-un mod
foarte alert, cu răsturnări neașteptate de situație unde eroul cu
puteri supranaturale, care lucrează cu partenera sa normală,
trebuie să se adapteze în primul rând propriilor sale dexterități
dobândite de curând, pentru a conduce misiunea sa în lupta
împotriva virusului care se răspândește rapid printre locuitorii
până atunci feriți de îmbolnăvire dar și împotriva unor bande
de tineri cu aceleași puteri supra-umane care vor să distrugă
orașul.
Interesante sunt scenele de bătălie în care se folosește un
întreg arsenal de arme de foc ca și, în cea mai buna manieră
japoneză, katana, săbii de samurai.
De văzut.

Akira
Am mai prezentat o dată, în cadrul Colocviilor Hobana, despre anime-ul Akira, însă în alt context. Akira prezintă câteva
teme atât de vaste și profunde încât se potrivește la orice
subiect. Filmul de lung metraj, produs în 1988, este un cyberpunk distopic post-apocaliptic, bazat pe manga cu același
nume.
Steven Spielberg a spus că un astfel de film nu este comerciabil pentru audiența americană, cu toate astea a fost tradus în
limba engleză și foarte bine primit de publicul din Statele Unite,
Canada și Australia. Akira a lăsat în urma sa un impresionant
impact după lansarea lui. Filmul este o excepțională dovadă de
expresionism, psihologie, dramatism și chiar poezie.
Plin de o violență rapace – pe care o întâlnim și azi în jurul
nostru (revolte de masă, ciocniri cu poliția, supremația celor bogați, rivalități sângeroase între bande, corupție, interese personale în funcțiile cele mai înalte), anime-ul este un etalon al
genului său, la fel cum este și Blade Runner produs în același an.
Subiectul se conturează în distopica metropolă Neo-Tokyo
al anului 2019, la 31 de ani după al treilea război mondial.
Povestea se întâmplă în jurul personajului Shōtarō Kaneda, liderul unei bande de motocicliști rebeli și revoluționari și al
prietenului său din copilărie, Tetsuo Shima, infectat cu un virus
mutant rezultat din rezidurile de radiații ale unei bombe ato-
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mice explodată în 1988 care a distrus total orașul – virus scăpat dintr-un laborator secret al armatei – provoacă o singularitate dinamică în sistemul social (adică ceva foarte mic crează
efecte negative imense), o apocalipsă locală care-i dezvoltă
abilități telekinetice și percepții extra-senzoriale foarte puternice, numite esper, care sunt trezite în el în urma unui accident.
Lucrurile se complică, în oraș se dezlănțuie haosul și singura
persoană care-i poate ajuta este Akira, criogenat într-un container vidat din depozitul de sub Stadionul Olimpic. Esperii
reușesc să-l trezească la timp pentru a crea, cu puterile sale speciale, o implozie inversă prin care să teleporteze răufăcătorii la
o distanță sigură, întro altă dimensiune, printr-un fel de gaură
de vierme în timp ce el distruge Neo-Tokyo ca întro oglindă, la
fel cum făcuse cu 31 de ani în urmă, retrăind apocalipsa din trecut.
Un film animat superb, unde subiectul apocalipsei se desfășoară pe mai multe niveluri. Va rămâne mereu actual prin abordarea de subiecte și teme care sunt și vor fi încă mult timp de
actualitate.
De văzut neapărat.

Shingeki no Kyojin, Attack in Titan
Un film apocaliptic excepțional.
Attack on Titan – Atacul titanilor este o serie de 32 de volume de manga, 6 adaptări, 4 romane, un anime de 4 serii (ultima serie va ieși în decembrie 2020), o mulțime de jocuri video,
2 filme de lung metraj și un serial pentru televiziune.
Acțiunea este plasată într-o lume alternativă, post-apocaliptică, unde omenirea trăiește în orașe înconjurate de ziduri
enorme, de 50 de metri înălțime, ca apărare împotriva Titanilor,
giganți umanoizi care se hrănesc cu oameni, aparent fără motiv.
Povestea are ca personaje principale un grup de adolescenți care se înscriu în armata de apărare să-și salveze ținutul,
când Titanii cei înfometați atacă din nou așezarea. Titanii sunt
niște forme umane în stare brută, cu o înălțime între 30 și 50 de
metri.
Se hrănesc numai cu oameni. Nu au inteligență, nici darul
vorbirii. Pe de altă parte, titianii au fost cei care au construit, cu
2000 de ani mai devreme, cele trei ziduri de apărare, ziduri între
care se află largi orașe iar în interiorului zidului interior rezidă familia și curtea imperială.
Pe măsură ce povestea progresează și adevărul cu privire la
originea Titanilor este relevat, narațiunea se schimbă pentru a
cuprinde și alte personaje secundare, cu aventurile lor în lupta
împotriva apocalipsei Titanilor.
Critica de specialitate afirmă că Attack on Titan reprezintă
”disperarea și deznădejdea celor tineri în societatea de azi, puși
în fața unor situații în care adulții nu se descurcă”.
Attack on Titan este un concept unic al unui univers deosebit, apocaliptic, cu impact emoțional copleșitor, de o intensitate remarcabilă și cu o serie de puncte culminante care
răstoarnă pe neașteptate întregul fir al narațiunii.
De văzut obligatoriu.
Mulțumesc pentru atenție.
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Nguyen

Dinh Tam

Lumină a lunii, așteaptă
Lunile așteaptă o lună
Noaptea nopților mării a fost uimită
Am visat să calc pe nisip
Pântecul lunii îmbujorat în imensitate

S

-a născut în provincia Nghe
An. Fost profesor, Șeful Departamentului de Motoare și
Echipament termic la Universitatea
Maritimă din Vietnam. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din Vietnam., al Asociației Scriitorilor din Haiphong, reprezentat principal al Societății Literare
Nanum a Coreei în Vietnam. A obținut
numeroase premii: Premiul întâi la concursul literar organizat de Uniunea Scriitorilor din Vietnam și Ministerul Transporturilor în 2014-2015 cu ocazia celei
de-a 70-a aniversări a industriei transporturilor, cu poemul epic De veghe pe
mare. Premiul întâi la concursul de poezie 55 de ani de țară și oameni - în
districtul Ngo Quyen, Hai Phong. Zece ani
de excelență în poezie, premiu al Asociației Profesorilor din Hai Phong, (20072017). Premiul Nanum pentru Literatură,
Corea, 2018. Premiul pentru poezie Hai
Phong - marile speranțe, 2019.
Cărți publicate: Valuri în toamnă,
Iubire față de mare, Rămâi treaz împreună
cu toamna, De veghe pe mare, Un timp pe
mare, Nostalgie de Lan Chau.

Traducere din engleză
AndreA H. Hedeș

Momentul magic al Cerului și Pământului sublim
Iubind prea mult chipul luminos
Generoasă noaptea mi-a dăruit valul
Vinovat pe ambele părți ale lunii.

Tu și orașul Vinh
Am ales popasul e râul Lam
Locul unde eu și orașul Vinh am fost dizolvați după anotimpurile de foc
Unde am crescut cu Vinh după multe bomnardamente
Gentilețea ta în a mă întâmpina de-a lungul țărmului iubesc să iubesc
Am ales popasul o clipă digul în pantă
Visând cu ochii deschiși printre vacile care pasc
Amintirile copilăriei rămase deschise
Le-ai rechemat cu generozitate în imensitate
Întorc frunza galbenă refăcută
Mulțumesc pentru toamnă pentru întoarcerea în locul acela
Cu lacrimi triste pe foaie
Toamnă veche după-amiază umedă
Tu și orașul Vinh – sufletul meu întreg.

Somnul timpului
Iubesc pur și simplu mareea pe țărmul acela sărat
Îmbibat din copilăria crudă până când am încărunțit
Sânge, transpirație și gustul mării împreună
Mă amestec în oceanul intens și fragil
Vin după pescăruși înapoi pe tărâmul nisipului alb
Lumina împuținată prin șirul tăcut de arbori de casuarina1
Lucruri moi amintind de moluște
Lasă-mă pe stâncă valurilor legănate de toamnă.
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Lan Chau2

În timpul nopții

Asfințit purpuriu
Te duc în orașul natal al mamei mele
Valurile din Hon Ngu își cântă cântecele copilăriei
Te plimbi de-a lungul gustului sărat al mării
Așezându-ți sufletul înaintea paradisiacei mele mării natale

Noaptea se întinde cu stelele
În liniște, eu cânt cu greierii
Pieptul e precum ritmul unui ținut ce respiră
Picăturile de dragoste tremurând pe frunză
Ochi deschiși în noapte spre a vedea adâncuri
Strălucind de lumină magică
O inspirație profundă pentru a afla că încă mă răsfăț
La cântatul cocoșilor în zori.

După-amiaza aceasta a bătut vântul
Umărul meu este cald
Lan Chau mi-a bătut cu valuri inima
Tu și cu mine șoptind în fața mării
Că pământul și cerul sunt ne sunt loiali
Lan Chau purpuriu
Lan Chau este vânt
În fața digului
M-ai chemat – am fost pentru o clipă.

”Au O” – un cântec de leagăn
Valurile au dus râul în mare
Deschide mâna mică ce desenează orizontul
Zburând printre nori visând o viață dulce
Simte-ți gustul gustul mării amestecat
Cu albastru lovesc carenă după carenă
Cu determinare valurile găsesc orizontul fantezist
Am intrat în ochiul furtunii
Pentru a ne întoarce în ochii copilăriei
”Au O...”
Viața mea e ca un vis
Când plinătatea devine val, când se înalță, apoi... liniștea.

Cu tine
Și se termină iarna
Sunetul copacului despărțindu-se ușor de scoarță
Și se va dezlănțui primăvara
Petalele de piersică vor cădea
Vara e pe sfârșite
Ticăitul se estompează ușor
Și toamna e departe
Frunze galbene plângând
Doar albastrul și marea rămân
Infinitatea veșnic verde
Umbra mea strălucește peste valuri
Lovind imensitatea.
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Casuarrina este o specie de arbore din familia Casuarinaceae, ordinul Fagales. Cuprinde aproximativ 70 de specii. Majoritatea sunt native
din Australia și sunt specific Asiei de Sud-Est și Insulelor Pacificului.
2
Deși localizat în Cua Lo, nu multă lume știe că această frumoasă insulă
se află chiar lângă coastă. Localnicii o numesc Ru Coc deoarece insula
are forma unei broaște gigantice ce se întinde înspre mare
1
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Pedro Enríquez

(Granada, Spania)

Poet, prozator și editor spaniol. 21 de volume și grupaje de poeme ale sale au fost
traduse în franceză, ebraică, arabă, engleză, italiană, portugheză, turcă, rusă, quechua,
catalană, greacă, croată și japoneză. Cele mai recente cărți ale sale sunt Poesía para desafinados (Puerto Rico 2017), En el hueco de su mano (Granada, 2018) și En los cimientos
del poema. Antología Poética 1988-2018 (Baza 2019). Este director, organizator de evenimente culturale în Granada și președintele al Asociației Culturale «Granada13artes».
Pedro Enríguez este consilier cultural al Centrului UNESCO din Andaluzia și președinte
al Filialei din Spania al Consejo Americano de Todas las Sangres (Peru). Consiliul Național
Internațional Todas las Sangres, din Cusco, Peru, i-a acordat Premiul cu Ordinul José María
Arguedas în grad de Maestru. A mai primit Marele Premiu Internațional la a XIV-a ediție a
Târgului Internațional de Carte din Puerto Rico, Premiul Internațional de Poezie ’Dama de
Baza’ (2017), Premio FIARTE IX Edición a la Literatura (2018), Premio Prometeo (2019).

ÎN TĂCERE
Este altceva experiența vieții,
căutarea drumului.
Privesc fereastra,
doi iriși în depărtare.
Unde e privirea?
Singuraticii scriu
în tăcere.
Vocabular fără dicționare,
univers infinit în lumină.
Denumirile celui fără de nume.

DENUMIRILE FRICII
Verbe.
Acțiuni fără acțiune.
Timpul multiplicat.
Lent.
Rapid.
Toate verbele.
Lumină și umbră.
Fereastra.
Înăuntru și în afară.
Adevăr și minciună.
Toate denumirile fricii.

CERCUL CLIPEI
Șemineul centrează privirea
înspre flacără.
Îmi amintesc sticla
uitată în sala de mese a hotelului.

Foc și apă în aceeași scenă
a amintirii.

MOARA DE VÂNT

Viața este o întâlnire de contrarii
care compun
cercul clipei.

Istoria se repetă:
copilul mic
simte absența,
moara de vânt,
paletele sale sunt rupte.

MESAJ
Mă trezesc.
Teama.
Sunt conștient de ceea ce a rămas.
Un mesaj:
Zâmbetul său.
Și asta ajunge pentru forța invizibilă,
distanța minerală a magneților.

ÎNVĂȚĂM
ÎNCEPUTUL
Trăiam dăruirea,
unde a căzut raza umbrei?
Uitarea are măști,
înfruntă bârne și munți
pentru a ironiza lumina unui timp
unde fericirea ne-a scris numele.
Două priviri
se întâlnesc la distanță.
Văzduhul lui Dumnezeu dizolvă fumul
și învățăm începutul.
Așa începe cântul bucuriei.

Copilul plânge.
în tăcere,
frânghiile susțin
paleta ruptă,
brațele căzute
ale adăpostului.
Mă caut pe mine însumi.
Dumnezeu fără nume.

PEȘTII
ȘI MIRACOLUL
Presimt fantomele
jucând în alb și negru.
Spun Dumnezeu și cartea se schimbă.
Pe mare
un om aruncă năvoadele.
Adâncuri.
Peștii și miracolul.
Mister în paralel.

Prezentare și traducere de
elenA liliAnA PoPescu

Dramaturgie

www.revistaneuma.ro
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Fier[ria lui Elias
mAriAn ileA
piesă de teatru în cinci scene

Personajele:
D1 – Domn în vârstă
D2 - Domn la maturitate (către bătrâneţe)
D3 – Domn mai tânăr (nu foarte tânăr)
Cele trei personaje: D1, D2, D3 fiind de fapt bunicul Elias, fiul și nepotul său. Toți trei
sunt îmbrăcaţi în alb. Scena e îmbrăcată în negru, cu mici ridicături care dau impresia
unor valuri. În mijlocul scenei e un altar de vară. Decorul rămâne acelaşi pînă la sfârșit.

Scena 1
D1: Nu există om care să mănânce cu o sută de linguri.
D2: Ori cu o mie de furculiţe...
D3: Ori să doarmă în mai multe paturi deodată.
D1, D2, D3 (în cor): Să cugetăm.
D1: Mângâie, înveselește, aduce tihnă și contribuie la o
bună creștere.
D2: Gânguritul, vorbitul, cântatul mamei.
D3: Mama... își ține în braţe copilul şi îl privește în ochi.
D1, D2, D3 (în cor): E limbajul care zideşte. Acela este!
D3 (către D2): Binele nostru şi lungimea vieţii noastre sunt
date de cinstirea faţă de părinţii noştri.
D2 (către D1): Așa este.
D1(n-are către cine privi, uşor confuz): Nici n-ar putea fi
altfel.
D3 (luminat pe scenă, în timp ce D1 şi D2 rămân în
întuneric, se plimbă în jurul altarului de vară explicând): Vechiul
altar al jertefelor din faţa templului de la Ierusalim. Profeţii
ziceau: Când v-am cerut aceste jerfe. Iar profetul Isaia : „Când
văd aceste jertfe îmi întorc capul. Spălaţi-vă mâinile de aceste
sângerări.” Piatra de jos e vechea piatră a lui Iacob, pe care o
pune sub cap şi are un vis. Cele douăsprezece triburi care se
nasc cu cei doisprezece profeţi minori, simbolurile lor și armonia. Înţelepciunea spune că este un creator. Omul şi timpul lui.
Nu putem schimba trecutul.
D1 (se luminează întreaga scenă, D1 arată către D2 şi D3):
Poporul meu moare din lipsă de cunoştinţă.
D2 (către D1): Eu știu de ce este tristă faţa ta, să ai grijă că
păcatul îţi bate la uşă, să-l biruieşti. Am tot auzit palavre din
astea.
D1: Dar tu n-ai reuşit să-l biruiești. Pământul striga către
mine.
D2: Era deja prea târziu.
D3: Să ascultăm, să cugetăm şi apoi să vorovim.
D2: Când asculţi trebuie să ştii să asculți.

D1: Să vezi dacă ne cumva te asculţi doar pe tine.
D3 (gânditor): Eu unul m-am născut aici. E tare simplu. În
primăvara aceea jucam oină. Înainte de începerea construcţiei
altarului. Sosisem direct de la Roma.
D2: Iluziile tinereţilor sunt tare frumoase.
D1: Mai ales când se prăbuşesc.
D1, D2, D3 (în cor): Să fim, deci, cu picioarele pe pământ.
D1: Eu nu ştiu dacă sunt.
D2: Cu picioarele.
D3: Pe pământ.
D1: Filologia, pasiunea pentru lumea simbolurilor. (către
D3) Ar fi trebuit să vorbeşti cu oamenii. Totul e încifrat în inima
lor.
D3 (îngândurat, se stinge din nou lumina pe scenă, rămâne
doar D3 în lumină, lângă altarul de vară, pe măsură ce povesteşte se scufundă și el în întuneric): Căderea mea psihică și
trupească. M-am apropiat de trei ori de moarte.. .clinică.
Şansele mele de viaţă reduse la zero virgulă unu la sută. Ca prin
miracol am conştientizat acest lucru. A fost trezirea mea... și
începutul luptei. Şase luni am stat la pat. Trei ani m-am luptat.
Şcoala reînvierii. M-a ajutat să mă desprind de un loc prea
comod unde parcurgi treptele atrofierii şi unde uiţi, te uiți.
DEPRESIA: un cuvânt ori mai degrabă un vânt care te străbate,
te străpunge, te încovoaie, te frânge. Până unde poate fi frânt
omul?! (pauză) Apoi te întorci la viaţă. E ca şi când un baros
te-ar pocni în cap și în loc să-ți pierzi subit orientarea te
trezești... Ieși, te smulgi din gelatina depresiei. Tu ai fost gelatină
și acum te ridici și umbli, deschizi ochii, ridici jaluzelele, nu mai
e întuneric, nu mai plângi, concediezi psihiatrul, psihologul,
psihanalistul... asistentele. Ai fost mai mult mort decât viu,
acum e invers. Prinzi puteri. Nimeni nu mai pricepe nimic. Nu
mai vroiai să vezi pe nimeni. Acum totul te interesează. Vorbești
cu toată lumea. Mergeai să mănânci ca şi cum ai fi tras o
locomotivă după tine, acum ai tragere de inimă. Ai căzut în
tunelul ăla negru.Vedeam un fir alb cu roşu ce-mi ieşea din
ombilic. „Urmează firul”, spunea psihologul. Eu zburam
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privindu-l. „Du-te după el”, spunea psihologul. Am ieșit, l-am
urmat... Alunecam pe un tobogan. Lumina albă. Eram și aici,
eram și acolo, în interior ș-n exterior, siumultan. Ca într-un
labirint, ca în mai multe labirinturi. Într-un august am ieşit la
suprafață. După două săptămâni am văzut drumul ăla de la ţară.
„Du-te pe el”, zicea psihologul. Am început să merg. După alte
trei săptămâni mi-au luat bilet de avion pentru oraşul ăsta.
Aveam iar rațiune și sentimente.
D1 (scena se luminează din nou): Am simţit că locul meu e
aici.
D3: Nu, trebuia să fi rămas la Roma.
D2: Altarul de vară e pe locul unde mă jucam în copilărie.
D3: Da, amintirile frumoase. Când a murit mama, care m-a
iubit şi pe care am iubit-o, am intrat pentru prima dată în cimitir.
Am plâns. Da, în locul acesta am văzut altarul de vară. E prea
mare pentru familia noastră, ceva mai mic ar fi trebuit...
D2: O copilărie fericită. Nu m-am simţit pedepsit.
D3: Dacă mergi într-un picior, nu poţi merge în două, nici în
trei.
D2: Ba la început mergi chiar în patru, apoi în două, apoi în
trei, adică ca tine, cu cârje.
D1: Scopul ar fi să-ţi vezi urmaşii împliniţi cum doresc ei, nu
cum ai vrea tu.
D3: Nu ne duce pe noi în ispită e corect.
D1: Nu ne lăsa în ispită tot corect.
D1, D2, D3 (în cor): Aşa e! Nu ne da mai mult decât putem
duce.
D2: Vedem doar ce n-avem.
D1: Iar dacă ne uităm la ce avem, suntem uimiţi.
D3 (către D1 şi D2): Aseară am ajuns aici obosit. M-am aşezat
lângă altarul de vară. Ședeam şi plângeam...
D1, D2, D3 (în cor): E frumos să fim împreună, să fim unul.
D3: La Roma îmi era dor de pietrele din curte, de tavanul din
cameră.
D2: Creşteam capre, vaci, porci, găini, nutri și iepuri.
D1: La parohia de la Grotta Mare. Pe malul mării.

Scena 2
D1: Viaţa noastră calvar a fost. Încerc să nu privesc în urmă.
Un ochi ne-a urmărit în permanenţă. Nici astăzi, bătrân şi
obstenit, nu mi-am găsit pe deplin liniştea.
D3 (către D2): Tata a lipsit de acasă opt ani. Dar cine a fost
tata? A fost luat și dus sub escortă. Doi ofiţeri cu un automobil.
N-aveau cum să treacă peste pod. Nici prin hârtoape. Au lăsat
maşina, au venit prin vale, au trecut prin vadul de la „Herschmidt”. Acolo râul face un cot. Eu eram pe prispa bunicii. Se
adunaseră și vecinii. Tata mi-a spus: să ai grijă de lanteră şi de
aparatul foto.
D2: Era o lanternă specială. Reglai fascicolul luminii din
lentile și puteai citi noaptea literele de pe turnul bisericii.
D3: Şi-n anul următor mergeam la marginea oraşului cu
vitele la păscut, împreună cu ciurdaru. Prin iulie culegeam
cireşele. Apoi a apărut bărbatul înalt cu o nuia în mână.
D2:„Ce mai faci?” Să ştii că-s prieten bun cu tatăl tău.

D3: Cred că chiar dumneata eşti tatăl meu, i-am spus.
Lacrimile. Mi-a arătat câteva hărţi şi poze. Avea sub vestonul de
ofiţer un combinezon negru.
D2: Priveşte aceste două ceasuri de buzunar scumpe.
D3: Avea și un binoclu. (pauză) Am visat într-o noapte la
Roma că m-am întâlnit din nou cu el. Mi-a spus...
D2: Am auzit că eşti bine, sănătos.
D1: Și s-a uitat la mine cu lanterna. Nu puteam să-i văd faţa.
Apoi l-am văzut iar plângând și plecând. Era îmbrăcat ca un
vânzător ambulant şi ducea în spate un suport pentru icoane.
Semăna cu un geamgiu. Am ştiut că era el.
D2: Ofiţer fotograf pe frontul de luptă. Mergeam cu o căruţă
trasă de cai în compania doamnelor. Porneam de la ieşirea
nordică oraşului. În Austria. Soldaţii erau obosiţi, flămânzi, cu
moralul scăzut din cauza marşurilor. Înainte și înapoi, în dreapta
și în stînga. Pe frontul ăla al împăratului de la Viena. Vremea era
rea, mâncarea sărăcăcioasă, cărările anevoiase, convoiul lung,
când se făceau pauze toţi adormeam pe loc. „Dau tot ce am
pentru o tabletă de ciocolată”, striga Nordholz. Dar n-avea nimic
de dat. Am construit colibe din bucăţi de gazon şi jnepeniş.
Pe cât de promițător începea fiecare dimineaţă senină, pe
atât de groaznic se sfârşea fiecare seară.
Fotografiam sistematic hohştandurile pentru supravegherea posturilor, unitatea sanitară, bolnavii din spitalul de
campanie, soldaţii în haine de iarnă cu manşon, blănuri, papuci
din fetru şi din lemn, mănuşi calde, echipamente de camuflaj,
ciorapii puşi la uscat pe sârmele gardului, galoşii aşezaţi în
ordine, sobele din tranşee, pînă și fumul scos de cocsăriile de
prin văi. Când era soare fotografiam schiorii, stânile, prăpăstiile
munţilor, urşii, râşii, lupii, cerbii şi cocoşul de munte.
D3: Pe lac raţele multicolore, în râu păstrăvii şi lipanii.
D2: Acvilele de munte şi vulturii.
D3: În noapte am încercat să fotografiez strigătul de bufniţă.
D2: Iepurii alpini albi şi sicriele de fag cu vitejii luptători în
ele circulând în funiculare pâna la abatoru oberjaeger-ului
Stracke.
D1: De altfel, un excelent meşter măcelar.
D2: Şi butoaiele de la fabrica de bere Pschorr care-şi croiau
drum cu uşurinţă.
D1: Curierii erau călăreţi sau motocicliști.
D2: Aşa e la război. S-a amenajat şi-o secţie de stomatologie
unde expertul tehnician dentar al Regimentului a făcut şase mii
de tratamente în primele şase săptămâni.
D1: Cea mai apropiată secţie stomatologică era la un lazaret
la şaptezeci de kilometri.
D2: Cu greu poţi obţine bunăstarea trupei.
D1: Gaterul funcţiona. Pădure era.
D2: Pe lângă facerea de fotografii cântam la un pian, pictam
în ulei şi acuarelă, pirogravam, brodam cu fire de mătase albă cu
roşu şi mărgele...
D1: Opt ani de lipsă nu se pot umple ușor.
D2: N-am avut de ales. Când eram în oraş din două umbrele
mari îmi făceam un obiect zburător.
D1: Puteai învăţa scrisul şi cititul în latină.
D3: Am recitit cartea pentru lăută a celebrului compozitor
renascentist, Bokfark Balint „Liber Primus”, editată la Lyon de
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către Jacques Moderne, în anul 1553 şi dedicată cardinalului de
Tournon, sunt zece fantezii şi şapte madrigale, opt cântece şi
paisprezece motete.
D2: Toate la lăută?
D3: Exact.
D1 (arătând spre D2): A fost cel mai talentat ofiţer fotograf,
cunoscător al tuturor problemelor, a fost sufletul regimentului.
A ştiut ce înseamnă politeţea.
D2: Exact.
D1: În timpul ăsta acasă îl aştepta o soţie şi un copil.
D2: Exact. Un ofiţer fotograf care şi-a făcut datoria.
D1 (ironic): Adică un ofiţer fotograf cu datoria împlinită!
D2: Îngheţul a provocat tot atâtea victime cât armele
inamicului.
D1 (către D2): De câte ori se trăgea, stătea în ascunzătoare.
D2: Exact. Am învăţat frica.
D1: Se vedea pe oboseala. Faţa şi nasul pline de funingine,
hainele ude, bocancii jerpeliți. Nouă oale de treizeci de litri s-au
tot preumblat pe plite vreme de trei zile. Călugăriţele găteau.
D2: Bucătăria s-a mutat în piaţă. S-a dat cafea neagră, ceai
aburind amestecat cu rom împotriva holerei asiatice.
D1: Pe frontul ăla: A MĂRŞĂLUIT CA UN CUFĂR. A fost cazat
în locuinţe spaţioase înconjurate de grădini cu flori. În oraşul
unde a trăit notarul Pellady, ofiţerul fotograf îi plimba cele trei
fiice cu căruţa. Ieşea prin partea nordică a oraşului. Îşi numerota
pozele cu precizie prusacă. Scria pe fiecare ce reprezintă. A
realizat peste patru mii de fotografii. O mie trei sute le-a dăruit
domnişoarelor Pellady. Fetele au lipit acea colecţie în trei albume uriașe. Istoria austriacă a fotografiei de război a descoperit
târziu pe acest artist proeminent. Din întâmplare albumele au
ajuns la Erdely Lajos în Debrecen. Nici un muzeu de profil nu a
aflat nimic de ele. Zeci de ani. Nici la Budapesta, nici la Dresda,
nici la Potsdam.
Un oarecare Konrad Weiss a înaintat trei ipoteze: fotografiile
puteau fi realizate de un ofiţer al biroului de presă din cartierul
general, sau de un„observator” care a acţionat cu ordin special
în teritoriile ocupate de armată. A treia dintre ipoteze nu are
nici o relevanţă.
D3: Fotografiile sale dezvăluie un umanist fără pereche, care
opt ani de zile a fost aşteptat de soţie şi copil, abandonaţi în
voia sorţii.
D2: Aşa e. Atâta a durat războiul acela.
D3: Cât bocetele şi vaietele celor rămaşi acasă.

Scena 3
D1: Pe Dâmbul ăsta se va face un altar de vară cum nu s-a
mai văzut, cu livadă nouă, împrejmuită cu gard. Am ajuns în
oraş cu o traistă şi cu un ilău, un ciocan şi un cleşte de fierar.
D2: De unde?
D3: Rămâne o mare taină. I se va spune„Armeanu”.
D2: De departe. Veneai de tare departe.
D1: Tăcerea şi munca. Căram în traista aia cenuşa neamului
meu, cu bucăţele de os. Am pus-o la odihnă sub un prun chiar
pe dâmbul ăsta. Într-o noapte cu lună şi în alta fără lună, cenuşă
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de popor creştin, odihneşte-te aicea, și am ridicat ochii spre
întuneric. Am ascuns cenuşa aia de curiozitatea orăşenilor.
D3: Tu ai venit din Anatolia. La Universitatea Pontificală
Urbaniană din Roma am avut norocul profesorilor aflaţi la
apogeul carierei lor. Am întrebat. Am ascultat.
D2: Anatolia sună tare frumos.
D3: Au ars casele, satele, curţile, trupurile. Puţini au scăpat.
D1: Scăpai dacă-ţi luai meseria pe umăr. Dacă lucrai ziua şi
noaptea: potcoave, pluguri, grape, căruţe. Scăpai dacă-ţi plecai
capul în grajdul boilor preţ de câteva ceasuri.
D2: Lucrai și plecai mai departe.
D1: Până la Irma.
D2: Mama.
D3: Bunica.
D1: O fată frumoasă și bogată. Peţită de mai mulţi feciori.
Nimeni nu ne-a mai putut despărţi.
D3: Doar moartea.
D1: Lucrul mâinilor mele s-a prăbuşit. Dă-ne Dâmbul tău să
facem cimitir, ziceau orăşenii. O să ai și tu loc de veci. Dâmbul
ăsta de trecere nu se dă, le-am spus.
D3: Dâmbul ăsta, loc de pace şi deslușire.
D1: După prăbuşirea lucrului mâinilor mele, femeile ziceau:
„Trece Sfântul pe uliţă”.
D2: Îi dădeau să mănânce, povestea foarte frumos. Îl
ascultau toate orăşencele alea, „Sfântul spune lucruri ticluite
pentru blide cu mâncare”, ziceau.
D3: Era blajin.
D2: Se îmbrăca simplu.
D3: Haine albe de in, suman de lână.
D2: Purta subsoară o carte.
D3: Scriere necunoscută.
D2: A fost depusă cu el în sicriu.
D3: Umbla paşnic din casă-n casă.
D2: Nu ursea.
D3: Nu mai purta traista.
D2: Povestea.
D3: Despre starea vremii, despre ce va să fie.
D1: Femeie, adună-ţi repede fânul de pe câmp. Peste un
sfert de ceas o să ţi-l mâie apa.
D2: Eşti Sfântul Bolund, a zis femeia, privind înspre cerul
senin.
D3: A apărut întâi norișorul, apoi vijelia.
D1: Vor vorbi oamenii unul cu celălalt dintr-un capăt în altul
al lumii. Vor aduce în case cutii la care se vor uita ca să vadă ce
se mai întâmplă în lume. Oamenii aceia îşi vor face case cu
ferestre mari, după care le-or astupa să nu intre lumina. Pe Dâmb
se va face un mare altar de vară. Şi va veni multă lume aici.
D2: A spus: „Într-o noapte în timpul slujbei, vântul va lua
acoperişul bisericii şi-l va întoarce ca pe un clop, prăbuşindu-l
lângă pereţi.”
D3: Aşa a fost.
D2: Femeile îl întrebau dacă ştie când vei muri.
D2: Dacă eşti Sfânt, dacă prooroceşti... spune-ne!
D1: Se vor construi multe biserici, preoţi cîtă iarbă, dar
credinţa va fi puţină. Când se va vorbi mai mult despre pace,
atunci va începe războiul.
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D2: Spune-ne, spune-ne, când vei muri, ziceau femeile.
D1: Nu ştiu când, dar ştiu unde. Va fi la întâlnirea a trei
drumuri între hotare, răzemat de-o Răstignire.
D2: Într-o zi aspră de iarnă. Lângă Răstignirea unde se
întâlneşte drumul ce coboară din pădure cu cel ce vine dinspre
râu și cu un altul care duce în oraş.
D3: Au crezut că se odihneşte şi se roagă.
D2: Mulţi s-au dus cu gunoiul pe câmpuri. Au venit, s-au dus,
s-au întors.
D3: Era tot acolo. În frigul aspru.
D2: S-au dus lângă el.
D3: Era un mort frumos. Nu s-au speriat.
D1: Locul de îngropăciune pe Dâmb, lângă cenuşa purtată
în traistă. Sub piatra de râu, lângă un prun, la umbra unui nuc,
pe linia celor trei cruci ale bisericii din oraş.
D2: Va veni un călugăr şi va scrie despre mine o carte, a spus.
D3: Doar scriitorul care scrie întreaga viață o singură carte
merită să-i fie citită. Cel care scrie mai multe cărți nu merită
pierdută vremea cu ele. Marcel Proust a spus același lucru.
D2: Şi eu îi ziceam Sfântu... După moartea mamei Irma aşa
i-a spus întregul oraş.
D1: Iarna-vara purtam acelaşi suman încins la brâu.
Dormeam cu capul pe piatra de râu. Deasupra cenuşii. „Fă bine
şi du-te și la altă casă, că eu îs sătulă de poveştile dumitale”,
ziceau femeile.
D3: Nimeni nu-i prooroc în...oraşul lui.
D1: Am dus cu mine o mare durere. Am fost trimis în locurile
astea.
D3: Unii l-au luat peste picior.
D1: I-am cunoscut și compătimit în timpul cercetăriilor
mele.
D3: „Fă bine şi du-te la și altă casă”, zicea şi doamna Iulişka
Szatmari.
D2: Cea mai bună prietenă a mamei Irma.
D3: Oamenii erau sătui de proorociri.
D2: Tot ce spunea se împlinea.
D3: Sau se împlineşte.
D2: S-a râs mult.
D1: Până când Andraş Ignatz a căzut în groapa mortului care
stătea cuminte în sicriu.
D2: Cu cartea aia veche subsoară.
D3: Nicidecum un fals Profet, a fost concluzia unanimă.
D1: Dacă porţi cu tine într-o traistă cenuşa alor tăi şi o pui
într-un pământ străin, casa ta se construieşte acolo şi viaţa se
înfiripă de unde s-a rupt firul. Pământul a dat roade, casa a fost
încălzită cu lemnul pădurii. Urmaşii s-au născut şi au construit
alte gospodării.
D3: Făpturi uriaşe călcau de pe un deal pe altul. Uriaşii aceia
făceau pârtii largi prin păduri la fiecare călcătură. Prăvăleau
stâncile.
D1: Erau din fire paşnici.
D3: Când s-au înfuriat, o singură dată, s-au apucat de
scuturat cerul şi s-a pornit potopul. Câţiva s-au ascuns în
peşterile din munţi. S-au prăvălit fulgerele şi trăznetele peste
intrări, s-au sufocat. Ceilalţi s-au înnecat. Aşa s-a stârpit spiţa
giganților.

D1: Când vor săpa fundaţia pentru altarul de vară vor găsi
şapte schelete uriaşe, oase de oameni şi un craniu imens
umplut cu pământ. Sub capul acela va sta ţesătura cu fire albe
cu roşu şi firişoare din aur.
D2: Au săpat groapa pentru mort până au dat de o lespede
mare din piatră. La doi metri sub pământ era lespedea aia.
Acolo l-am aşezat.
D1: Oricâte lovituri de baros a primit lespedea, nicio aşchie
de rocă nu s-a putut desprinde.
D3: În anul acela va ninge în luna lui august, i-a spus Sfântul
doamnei Szatmari. Nimeni nu l-a întrebat în care an.
D1: Locul de cimitir se alege cu grijă. Muţi animalele dinspre
nord înspre sud, dinspre est înspre vest. Le laşi să pască liniștit
iarba bogată. Şi în ziua în care sătule fiind nu mai dau lapte,
înseamnă că ai găsit locul de odihnă pentru strămoşii tăi.
D2: Moştenirea primită am dus-o mai departe. La Dâmb am
adăugat pădure, la stufăriş am lipit păşune, la meri, pruni, duzi,
cireşi şi vişini. La albine am adus armăsar şi şase iepe, la casă
am lipit acareturi. La vremuri rele au venit şi vremurile bune.

Scena 4 (monolog D1)
D1: În satul ăla din Anatolia într-o singură zi s-au dus toate
agoniselile. A urmat drumul de ţară. Sutele de kilometri. Alte şi
alte oraşe, văi, râuri şi pustietăţi. Uită-te, Elias, uită-te bine la toţi
de aicea, striga preotul către mine, din mijlocul focului aprins de
duşmani, uită-te că dincolo aşa vom fi toţi împreună. A ridicat
mâinile înspre cer şi nu l-am mai auzit. Tăcerea când adunam
cenuşa în traistă. Înaintea a fost pictorul de biserici. Un om
butucănos cu preoţii. Îl cunoştea tot ţinutul. Picta patru biserici
în acelaşi timp. Nu putea sta într-un singur loc. L-am întrebat
cât va dura pictura.„O să începem aşa încet după pasul nostru,
câte un metru pătrat”, mi-a răspuns.
A venit pentru două săptămâni, în noiembrie. Pentru
absidă. A pictat Pantacratorul. Şi a plecat.
„Doamne, fierarule Elias, ce sfânt supărat a ţâpat pictorul
ăsta pe tot peretele şi s-a dus”, mi-a spus preotul. „Nu ştiu cum
a mai fi şi când a mai veni iară.”
A apărut în fierărie prin ianuarie.
„Cum stă fresca pe perete? ”, m-a întrebat.„Toată-i bură”, i-am
răspuns. N-a înţeles şi a mai spus: „Stă bine sfântul acela pe
perete, te întreb fierarule Elias”. „Tare-i necăjit şi plânge”, i-am
spus.„Curge apă din el? E gheaţă? Ce-i?” a continuat.
„E plin de bură, pictore, plânge că-i singur, că n-ai pictat și
alţi sfinţi pe lângă el”.
Prin ianuarie eram pe drumeagul ce ducea de la fierărie la
casă. În întunericul nopţii am văzut că se apropie o stihie neagră
în care desluşeam chipul pictorului de biserici. A ajuns în faţa
mea, a căzut în genunchi, cu mâinile împreunate. „Ajută-mă,
fierarule Elias, că nu mai pot, nu ştiu ce să mă mai fac.” Am privit
înspre el. Înaintea mea erau adâncurile cele fără de fund.
Întunericul întunericului. L-am prins de mâini. L-am târât până
în fierărie. „Sunt pierdut, Elias, nu mai am pace, mă urmăreşte
peste tot, îmi vorbeşte din orice, mă poartă pe drumeaguri pe
care nu vreau să merg. Îmi porunceşte. Nu mai am nicio putere.”
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„Cine eşti? De unde vii?”, am întrebat. L-am pus să se culce
pe banca de lemn. M-am rugat în gând. Mi-a răspuns morocănos la rugăciunile gândului. A dat să mă lovească. E fără
margini curajul unui pictor de biserici să vrea să lovească un
fierar. Am cerut ajutorul Celui Bun şi Biruitor. Am strâns în pumn
Crucea Sfântă pe care-o cumpărasem într-un târg de oraş. A
strigat: „Ce vrei să faci?”„Nu te apropia de mine!” Pictorul de
biserici se zbătea. Pe trupul lui, sub piele, apăruseră umflături
de mărimea oului de găină. Se mişcau dintr-o parte în alta, pe
piept şi pe mâini. Am întins mâna cu crucea spre umflăturile
care fugeau dintr-o parte în alta a trupului. De parcă de ascundeau: „Nu mă omorî! Nu mă omorî!” a prins a striga pictorul.
I-am apropiat crucea de piele. O ţineam la câţiva centimentri
de trup. M-am rugat pînă când o flamă de foc a ieşit spre mână
şi cruce. Nu m-a ars. Pictorul de biserici s-a liniştit.
Când s-a terminat pictura bisericii, era prin iunie. Un Isus
frumos cu privirea domoală. Pereţii legau timpi, spaţii, oameni,
istorii, trăiri, în taina ce te călăuzeşte spre credinţă.
Pictorul mi-a spus: „După ce am plecat de la fierăria ta, de
dimineaţă, Elias, am ştiut imediat ce am de făcut. A rămas în
mine o singură şi măreaţă voce. Şi-ţi port recunoştinţă pentru
noaptea aceea”.
„Cinstea și fervoarea pusă în icoană, trecea parcă în cel
zugrăvit pe icoană”, aşa era pictată toată biserica din sătucul
acela din Anatolia.

Scena 5
D1: Ţi-ai luat suportul de icoane şi te-ai pus pe drum.
D2: Datoria de tată e mai presus de orice comoditate.
D1: Să vinzi icoane prin Roma la lumina unei lanterne.
D2: Bunicii n-au nicio obligaţie faţă de nepoţi.
D1: Ai ales de unul singur icoana aia.
D2: E singurul lucru pe care l-am învăţat în cei opt ani de
absenţă.
D1: I-ai tulburat pe profesorii Erbeto şi Federici.
D2: I-am căutat, i-am găsit. La mănăstire printre indieni
malaborezi şi malankarezi.
D1: Printre călugări și profesorii ăia doi şi icoanele pictate
ca nişte oglinzi și fotografiile unui mic altar.
D2: O icoană adevărată e ca o fereastră care se deschide sau
nu.
D2: La prima vedere pare să fie închisă, moartă, în afara
timpului, dar e ca o poartă, o punte.
D1: Adică ai vrut să te faci și tu profesor.
D2: În oglinda ochilor ei te poţi vedea. De aia am ales-o. De
aia am plecat.
D1: Datoria împlinită.
D2: Începi să intri tot mai adânc în lumea icoanelor.
D2: Am trăit din vânzarea lor. Am sporit avutul cărându-le
prin târguri.
D3: Am primit o cameră la mănăstirea San Gregorio din
Roma. Am umplut-o cu icoane. Mi-am făcut un mic altar.
Noaptea l-am visat pe tata. Parcă vindea icoane în piaţă. Umbla
prin Roma cu suportul acela. Parcă era un geamgiu. A intrat în
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camera mea de la mănăstire. Nu l-am văzut. Am simțit că e el.
Mi-a arătat o icoană, la lumina puternică a lanternei. Era
„Naşterea” pictată de Rubliov. „E ca o luptă, ca un război”, i-am
spus.„Oglinda tinereţii şi a frumuseţii e trecătoare”, mi-a şoptit.
Mi-am amintit-o şi pe mama Ilka. Se ruga tot timpul. Mă
punea în pat, lângă ea, o auzeam cum spune: „Doamne,
ajută-mă să mă port pe picioare, să nu pironesc pe nimeni, şi
dă-mi Doamne o plecare uşoară. Amin.” „Învaţă-mă şi pe mine
rugăciunea aia”, ziceam. „Ţie îţi e destul să spui: „Îngeraşul“,
zicea.
D2: Ilka...
D1: Da, Ilka... a fost mama lui...
D2: A fost femeia mea...
D3: S-a dus într-o zi de luni.
D2: După ce a pus în grădină un strat de usturoi, s-a uitat
înspre cotul râului, a intrat în casă, a mâncat şi s-a lăsat încet pe
pat.
D3: N-a pironit pe nimeni.
D2: I-am păstrat poza de pe documentul de identitate.
Aveam multe fotografii cu ea, dar aia mi-a plăcut mai mult.
D3: Ştiu că soarele era la asfinţit şi parcă umbra bisericii
ajungea până la marginea cimitirului. De atunci, nu mi-am
pierdut frica. Când a murit tata parcă a fost o sărbătoare. Au
venit sute de oameni care l-au iubit.
D1: Slujba aia de înmormântare era ca o cununie.
D2: Da, m-am dus la nevasta mea, Ilka. Am văzut-o strălucind şi nu mi-a venit să cred că e reală.
D3: „Unde eşti acuma?”, mă întreabă psihologul. „Sunt pe
drumeagul acela”, îi răspund. „Ce vezi?”. „Case, gospodării,
capre, porci, cimitir. Mă iau după firul acesta din ombilic. Intru
peste tot şi vorbesc cu oamenii. Ascult. Am învăţat să nu mă
mai ascult pe mine. E noapte. Ies dintr-un cimitir. Nu mi-e frică,
privesc înspre dâmb, văd altarul mare de vară, în întuneric e o
casă cu ferestre, luminate, e lume multă înnăuntru, preotul stă
cu braţele ridicate, îl văd pe fierarul Elias, mă apucă de subțiori.
Mă trage afară. În grădină. Lângă altarul de vară...
D1: Băiete, ce ai văzut n-ai văzut, ce ai auzit n-ai auzit.
D3: „Ce s-a întâmplat”, mă întrebă psihologul. „Nimic”, îi
răspund. „Urmează firul acela călăuzitor pornit din ombilic”, îmi
zice.„Firul s-a uscat, s-a înnegrit şi a căzut pe pământul bătătorit
al drumeagului”, îi răspund.„Continuă să mergi”, zice psihologul.
„L-a luat o pală de vânt şi l-a împrăştiat printre ierburile
dâmbului. Am obosit. Şi o să adorm”, îi răspund.
D1: Intram în casele orăşenilor.
D2: Le ticluia vremea şi vremurile.
D1: Pentru cîte un blid cu mâncare.
D2: Îi zicea„Armeanu”.
D1: Acolo era casa mea.
D3: După o săptămână soseam cu trenul de Roma la Trento.
Am intrat pe poarta mănăstirii părinţilor Venturi, Trento, via dei
Giordoni, numărul treizeci şi şase. Parcă eram un vas spart lipit
la loc. M-am aşezat în chilie.„Vor fi doi ani de refacere”, mi-a spus
psihologul. De la fereastra îngustă vedeam valea, oraşul şi
munţii.
Sfârşit
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C

olecția O sută și una de poezii, a
Editurii Academiei Române este
una care oferă antologii destul
de cuprinzătoare ale unor autori consacrați ori clasici de-a binelea, dar și o selecție riguroasă din opera acestora. Antologatorul său trebuie să își tempereze dorința de extinde generos alegerea. Fiecare
volum beneficiază și de o prefață, destul
de amplă, pînă la a fi un studiu, de o notă
bio-bibliografică și de referințe critice care
oferă o imagine a operei și autorului. Au
apărut peste 70 de antologii. Unele sînt
dedicate unor autori de patrimoniu, precum Eminescu, Arghezi, Bacovia, lipsind
mulți alții care-și așteaptă probabil rîndul
(Goga, Blaga, Ion Barbu etc.). Mai mulți
sînt contemporanii, unii în curs de clasicizare, (Nichita Stănescu, Labiș, Cezar Baltag, Petre Stoica, Ion Horea), alții, încă
activi printre noi: Arcadie Suceaveanu,
Horia Bădescu, Passionaria Stoicescu.
Recent (2020), în colecția O sută și una
de poezii au apărut culegerile de versuri a
două poete aflate la maturitate artistică și
a căror operă bogată oferă material de selecție îndestulător pentru ca o antologie
de numai 101 texte să se constituie din
poeme exemplare. Cele două autoare au
și o notorietate indiscutabilă în rîndul cititorilor. Ele sînt, în ordinea cronologică
a debuturilor, Doina Cetea și Victoria
Milescu.
Volumul Doinei Cetea beneficiază de
o prefață cu citate revelatoare semnată de
Gheorghe Grigurcu. Poeta s-a bucurat de
atenția multor comentatori, din care a
ales, citate peretinente. Între ei, Irina Petraș, Peru Poantă, Ștefan Borbély, Ion Cocora, Constantin Cubleșan. Poezia Doinei
Cetea mizează pe mituri și magie. Bunica
mea era vrăjitoare, afirmă poeta, ea poartă
un ulcior alb și rostește cuvinte magice care
se dovedesc a fi dintre cele mai simple: iubire, speranță, viață, moarte. Măicuța altei
persoane evocate într-un poem (Ierburi de
leac) chema duhurile nevăzute/ ce se învîrteau în jurul casei. În colțurile casei se află
stafii. O Ileană practică un ritual de chemare a iubitului prtin toarcerea cînepei și
substituirea celui chemat cu un copac. Un
volum se intitulează de altfel Magica întîlnire iar altul Triunghiul Bermudelor, un loc
extrem de misterios.
În cei aproape 50 de ani de poezie pe
care îi acoperă cartea (1968-2017) temele
misterului, miturilor care învie în cotidian,
spațiului rural văzut ca unul magic sînt
constante ale poeziei Doinei Cetea. Recuzita și toposurile sînt preponderent din
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Sub semnul
Academiei
HoriA GârbeA

spațiul agrest, cadrul e natural și ieșit din
istorie. Apar vrăbii, cai (Am încălecat calul
spălat cu rouă), brumele toamnei, stejari
și alți copaci (desfrunziți), flori și iarbă, ude
și ele de rouă, un vechi țintirim sătesc în
care roiesc greieri, furnici, mămăruțe, bondari. Casa este una tradițională, „pe pămînt”, în care se ascunde o faună bogată:
șerpi vorbitori, șoareci tainic strîngători,
păianjeni iscoditori. Natura invadează locuința. Figurile celor portretizați în texte
vin din amintiri vechi, sînt tot oameni de
la țară. Poeta se regăsește cînd strînge în
mîini argila și rememorează umbra șopârlei de altădată. Paradisul este copilăria
lăsată în urmă în timp și în spațiu, pe meleaguri lipsite de confortul dar și de pervertirile civilizației urbane.
La Doina Cetea nu vom întîlni computere, avioane, aeroporturi angoasante,
nici măcar porturi nostalgice, străzi, nici
măcar cafenele goale, bacoviene. Am putea spune, cu vorbele lui Topârceanu că în
cătunele idilice ale poetei nu există berărie, nici regie, ba nici cărți ori autorii lor.
Poeta poartă simbolic o cămașă de frunze.
Poezia ei este cantonată definitiv în Edenul necontrafăcut al satelor dinaintea dureroasei izgoniri în nefericirea terestră. O
poezie a magiei și amintirii.
Victoria Milescu, prezentată printr-o
prefață de Marin Iancu care o plasează în
cadrele „actualității”, și cu multe referințe

critice (printe alții: Cezar Ivănescu, Gabriel
Dimisianu, Ioan Adam) scrie texte de o intensă melancolie în care mizează pe autoderiziune, spleen dezabuzare. Și adesea
pe autoironie. Poemul e un personaj tragic, afectat de infirmități dar și de defecte
de caracter: Cine ar cumpăra/ un poem
șchiop, chior și cocoșat/ perfid și lacom/
mînjit de sîngele propriilor cuvinte. Textul
este un scelerat proclamîndu-se rege.
Sentimentele sînt în derivă, iubirile se
arată imposibile iar consumul de poezie
dăunează grav sănătății. Ultima afirmație
nu cred că e adevărată, pentu că Victoria
Milescu scrie mult, foarte mult (în ultimul
an a făcut să-i apară patru cărți pentru
care a luat numeroase premii). Dacă ar fi
poezia atît de dăunătoare, am fi pierdut-o
demult de muș- teriu pe simpatica noastră
colegă.
Sensul poeziei duce clar spre exorcism. Numind poezia în fel și chip, acoperind-o de toate relele și blestemînd-o
strașnic, poeta se eliberează de simțirile
negative fără să poată să se desprindă
măcar o zi de nenorocirea de a scrie vers
după vers, strofă de strofă. Ea procedează
precum acei stăpîni care-și iau un cîine sau
un motan pe care-l acoperă cu toate invectivele și de care se plîng tuturor cunoscuților, dar de care nu s-ar putea lipsi.
Și poeții sînt rău văzuți, ca niște paria,
bieți poeți risipiți, uitați, nimănui nu-i pasă
ce respirați, ce mîncați, ce beți. Haitele
mușcă din bieții poeți care habar n-au de
puterea lor. Pe de altă parte, Victoria Milescu se plînge că poezia care se scrie e
proastă, cere sudoare sînge și lacrimi și nu
oferă nimic în schimb. De aceea poeții sînt
derizorii. Se iluzionează însă și trec pe sub
bara de bătut covoare ca pe sub un arc de
triumf.
Jocul acesta de-a mizantropia, presărat cu imagini frumoase (ploile sunt
lacrimile poeților) devine natura poeziei
Victoriei Milescu dar ea păstează în adîncul sufletului conștiința că totul e numai
un joc, îi urmează regulile cu precizie și
chiar cu voluptate fără să și-l asume integral, ba mai clipește complice către cititori.
Dacă poezia, precum amorul eminescian,
ar fi un lung prilej pentru durere, poeții nu
și-ar asuma chinul. Victoria Milescu face
din poezie un joc sado-masochist, biciuind poezia și plîngîndu-se de suferințele
pe care aceasta i le pricinuiește la rîndu-i.
Rezultatul final e foarte agreabil pentru
cititor și asta e tot ce contează!
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Duhul feminin al poemelor
ioAn HolbAn

D

espre Mircea Petean şi cartea
sa emblematică, Poemele
Anei, ajunsă acum la a doua
ediţie (Editura Limes, 2019), s-au pronunţat critici literari din toate generaţiile,
încă de la debutul cu Un munte o zi
(1981) pentru că, iată, în fiecare volum și
antologie de versuri din cele peste douăzeci, există măcar un ciclu liric purtînd
acest titlu; Nicolae Manolescu remarcă
„faza de disponibilităţi multiple“ în care
se află„un virtuoz al «imprecaţiei», ca şi al
«cîntecului»“, Constantin Ciopraga scrie
despre fluxul continuu al textelor care
constituie erotica lui Mircea Petean, cu
„ecouri din cîntările trubadurilor, miraje
romantice şi simbolisme moderne“, Gh.
Grigurcu vorbeşte despre impresionantul„cult al iubirii“, Cornel Regman găseşte
că un ciclu cu această temă din volumul
Lasă-mi, Doamne, zăbava! este„cel mai
unitar, expresiv şi ataşant“, aducîndu-l pe
poetul transilvan aproape de„mijloacele
curente ale textualiştilor“, Mircea Zaciu
vede în poezia lui Mircea Petean „neliniştea celui ce caută şi se caută în spaţii
securizante, uneori, de-a dreptul mitizate“, Ion Pop descoperă încă de la debut
„un lirism al firescului şi simplităţii actelor existenţiale, integrate marelui flux
vital“, Cristian Livescu descoperă o„filieră
cu Rilke“, Ştefan Borbély găseşte în Poemele Anei„o iubire discretă, cu evidente
urme de ceremonial şi tandreţe“, Paul
Aretzu crede că Poemele Anei reprezintă
„o obsesie a lui Mircea Petean“, imaginînd
un „traseu de iniţi- ere“, pentru ca Al. Cistelecan să ofere un portret foarte percutant al poetului: „Tehnician al uimirii,
comportîndu-se asemeni unui scamator
a cărui specialitate constă în a face imprevizibilă şi derutantă realitatea cea mai
la îndemînă, Mircea Petean are şi cîteva
momente de sinteză a calităţilor în care
ingeniozitatea e pusă în serviciul unui lirism vag ceremonial, iar privirea sa transgresivă, racordată la stratul obscur al
lumii şi la pulsaţia subterană, se integrează într-o stare mai profundă, trecînd

din registrul uluielii regizate în acela al
adoraţiei ritualice“ .
Poemele Anei se scriu dintotdeauna;
de dinainte de a se ivi într-o biografie pe
care o rezumă în cele Cîteva cuvinte lămuritoare la ediţia întîi („În sfînta zi de
27 octombrie 1977, la Borşa, un orăşel
pitit între Munţii Rodnei şi cei ai Maramureşului, unde ajunseserăm amîndoi cu
repartiţie guvernamentală, la o şedinţă a
Cenaclului «Metamorfoze», în cadrul căreia citise poeme Echim Vancea, vărul ei,
cu care am rămas prieten - minune! - pînă
în zilele noastre, în ciuda faptului că, cică,
i-am făcut praf producţia textuală pe care
avusese îndrăzneala să ne-o pună pe
masă atunci“, scrie Mircea Petean la peste
patruzeci de ani de la primele poeme ale
Anei), dar, poate, şi dincolo de durata
acelei biografii: „Ultimul poem inclus în
carte - Ana în Liguria - e din septembrie
2007, asta deoarece ultimul poem al
Anei se va fi scriind poate, după dispariţia mea, cine ştie?“, se întreabă retoric neliniştit Mircea Petean la Genova, în
Liguria, în urmă cu cîţiva ani. Experimentul poetic al lui Mircea Petean, unic, după

cum spune critica de întîmpinare, pivotează în jurul Anei, femeia întîlnită „la
Borşa“ şi fantasma pe care o nasc visarea
şi somnia, în legătură pe canale subterane cu paradigma eminesciană şi aceea
(neo)romantică de azi: „iată o femeie clipeşte din pleoapele ei ca doi solzi vegetali mărunt şi des cum şi-ar zbate aripile o
rîndunică în jurul cuibului gata să cadă se
desprinde răsuceşte domeniul ca pe-un
papirus îl face sul apoi îl bagă în sîn după
ce şi-a umplut cofele cu apă aşa înaltă şi
dreaptă păşeşte prin inima mea“ (Cîntec). După întemeierea prin cununia la
starea civilă în Sighet şi„nunta mare“ din
Jucu Nobil, Ana (i) se în-fiinţează prin cuvînt, fixînd uimiri, precum aceea de a
vedea marginile unui bob de rouă, căutînd refugiul la marginea marginilor alături de„făptura-ţi ceresc de pămînteană“,
cîteodată, într-un peisaj lacustru, între
„încovrigate sălcii şi luntrea ancestrală„,
alunecând„pe ape tulburi/ pe ape adînci/
pe lotcile mele din răşină de brad“, primind în voluptate somnia unui cîntec de
leagăn: „lasă-mă să adorm/ somn-odor/
şesului inform/ dacă tot m-ai părăsit/ degetar/ muntelui strălimpezit/ nu-ndrăzni
să mă visezi/ negreşit/ mai sunt amiezi/
lasă-mă să dorm/ somn-odor/ şesului inform/ chiar de aud îmbieri/ vuiesc văi -/
niciodată nicăieri“: Ana e chipul de pe
zarea lumii, e personificarea universului
însuşi, e femeia întîlnită la Borşa şi fantasma care naşte poezia, într-o geneză reciprocă: „eşti deci sunt„, scrie Mircea Petean în orizontul (re)naşterii sale, în poezie, în bibliografia de după biografie.
În Poemele Anei, visarea şi somnia îşi
asociază ceea ce aş numi o poetică a departelui, elementul de coeziune pentru
un univers care se întinde de la „un ţărm
pe Insula Paştelui“, prin„ceţoase cruguri“,
pînă la „depărtările cu stînci“, în refugiul
de piatră din Nordul spre care cuplul erotic pleacă în pelerinaj:„Ana/ drumul spre
Nord e deschis/ liber e drumul spre Nord/
hai să-l străbatem pe jos/ hai să pornim
împreună/ Ana/ spre Nord/ hai la drum/
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cînd obosiți/ ne-om prăbuşi în marginea
lumii/ şi-om adormi sub zăpezi -/ doi
prunci pe care clipa din urmă îi va fi surprins/ într-o ultimă disperată îmbrățişare
-/ va veni îngerul şi va aprinde o lumînare/ flacăra ei discretă va arde-n tăcere/
pînă cînd moartea picura-va-ntre buze
nectar şi miere“ (Praf, noroaie, zăpezi).
Mircea Petean şi Ana, fiinţele care (re)fac
unitatea, pe Unu, în poezie şi, cum s-a
văzut, în viaţă, descriu o geografie a lor,
un spaţiu fiinţial, identificat în înverzita
vale unde s-a răsturnat carul cu greieri,
într-o luncă vibrînd după trecerea apelor,
o pajişte alpină unde doineşte cel care
„umblă în cer la coasă“, locuind în casa
din vis, care „se construieşte singură“,
între maci şi albăstrele pe Prunduri, în
Gropi, „cu margini bătute în fragii altor
veri“, în casa surpată a unchiului din Bărc,
în Munţii Maramureşului, „la o făbricuţă
de texte“ ai cărei salariaţi „erau cu toţii
copii“, la Jucu Nobil pentru a clădi„un foc
în formă de piramidă“, alături de Ștefana,
cealaltă figură tutelară din Poemele
Anei, în orăşelul „ghemuit la picioarele
muntelui“, la casa părintească pentru a
primi „binecuvîntarea bunicii“ şi „urările
de bine ale străbunilor„, în sfîrşit, într-un
loc unde la început a fost muntele, iar„la
sfîrşit a fost muntele/ aidoma unei catedrale de ape“: departe, din poezie și spațiul ființial ale lui Mircea Petean se află la/
în marginea marginilor: „acolo unde începe sfîrşitul/ crengilor de brad/ se-aprind
candelabre în creştetul cerbilor/ acolo
unde începe sfîrşitul/ suişului de piatră/
dă în spic fuiorul mistuit de dor/ acolo
unde începe sfîrşitul/ anilor de pribegie/
leagă cuvîntul în marginea marginilor/
acolo unde sfîrşitul umbrei mele/ începutul umbrei care te vesteşte/ este/ izvoarele au spălat locul -/ pe o pînză
ţesută din păsări şi vînt/ o nouă făptură
depărtarea-nfiripă“.
Căutînd zadarnic„mitologii post-moderne“, Mircea Petean regăseşte orizontul mito-poetic românesc, referenţii şi
semnele sale de identificare pentru că,
iată. Poemele Anei se construiesc (şi) pe
conturul unei constelaţii simbolice, începînd cu pîntecul roditor, asociat sunetului
de toacă în lemn verde, proiecţie a vieţii
ce va să vină:„dormi/ surîsul în colţul gurii
uitat/ ca un fluture viu/ e un fel al vieţii/
de a-şi răspunde sieşi/ o/ auzi cum bate
un os/ în toaca de lemn verde/ a pînte-
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cului tău“. Tot astfel, creanga de nuc înmugurit e un simbol al fecundităţii, plopii
sunt ai doliului, ai pierderii şi suferinţei,
marcînd un foc al năruirii vieţii, precum
casa unchiului din Bărc, după cum salcîmul e un simbol al rezistenţei cuplului
erotic: „pe fundul oceanului de stele/
ochiul calcanului priveşte tangenţial/
spărturile-n gard le acoperă scînduri/ de
linişte şi uitare/ duceam la gură pumnii/
umflaţi de florile albite de spaimă/ cuvintele se făceau albine în zbor uneori/
limba creştea ca pîinea de casă/ după douăzeci de ani sau mai mulţi/ păstăile sonore sticlesc în salcîm/ după douăzeci de
ani sau mai mulţi/ rugarul îşi scutură păstăile/ e sărbătoare în memoria mea/ Ana/
după douăzeci de ani sau mai mulţi“
(După douăzeci de ani).
În aparenţă, în cea mai recentă carte a
lui Mircea Petean, Mai vorbim. Alte
poeme ligure (Editura Limes, 2020),
structura liricii urmează liniile ştiute; regăsim un grupaj Poemele Anei, cu transferul figurilor tutelare de acolo, Ana şi
Ştefana, o geografie şi un timp asumate
ca metafore ale fiinţei interioare, nostalgia Nordului şi a „coborîtorilor din agatîrși„ numai că, aici, visarea şi somnia trec
în visul dominator al suprarealiştilor; ieşit
dintre pajiştele montane şi din refugiul
de piatră al muntelui, poetul asumă scenariul suprarealist al oraşului pustiit, traversat de„nebuna“ care„trage după ea o
jigodie“, a cărei voce„sfîşie ţesătura tăcerii“ cu strigătul „fugiţi, sfîrşitul lumii e
aproape“; aici, fantasma iubitei e înlocuită de fantomele unor elani care se mişcă
de nicăieri către nicăieri, sfîrşindu-se pe
această cale, ca în Elanii fantomă. Mai
mult încă, nu mai sunt simple îndrăzneli
spre o altă structură literară; în Mai vorbim, poezia lui Mircea Petean dă suficiente semne ale unei schimbări radicale
de paradigmă; în Juf şi Pufi e o„arătare“,
asemeni celor ale lui Urmuz şi H. Bonciu,
Ambrosio din Îndurare, Nicanor din
Breaking News și profesorul de poezie
de altădată care se rătăceşte în „pădurea
narativă“ şi sună la 112, noua carte ar fi
trebuit să se numească În turnul cu urechile crescute înăuntru, cum se spune
în Într-un turn, pe ecoul tăcerii lăsate
după trecerea unui „obiect cosmic“, cînd
apar „chipuri sluţite şi măști înlocuite de
capete/ de duhuri aievea/ ori fantasmagorice“.

Mai vorbim poate fi o placă turnantă
a poeziei lui Mircea Petean, trecînd de la
poetica exprimării expri- mabilului la
aceea a exprimării inexprimabilului, chiar
dacă sau, poate, tocmai de aceea, iată,
citim aici unul dintre cele mai frumoase
poeme de dragoste din lirica noastră de
azi: „hai cu mine în noapte/ hai cu mine/
nu spun că va fi bine/ spun doar că vom
înainta/ ne vom îndepărta/ vom dispărea/ din raza privirii oricui/ zeii doar avîndu-ne/ poate/ în vedere/ hai cu mine/ hai
cu mine în noapte/ pe trunchiuri de pin/
arse pe jumătate/ pe trunchiuri de pin furate muntelui pluti-vom/ în josul fluviului/ atenţi la curenţi/ pînă la marea cea
mare/ hai cu mine adînc în noapte - îţi şuier/ şi voi răsuci pentru tine alean şi cutreier/ ne vom întinde pe plute pe spate/
şi ne vom uita la stelele îndepărtate/ îţi
voi şopti cuvinte nemaiauzite/ iar tu-mi
vei povesti vrute şi nevrute/ dar ce spun
eu/ tu nu trebuie să zici nimic/ tu nu trebuie să faci nimic/ lipiţi unul de celălalt fivom una/ una vom fi şi nimeni şi nimic nu
ne va putea despărţi/ în vecii vecilor/ hai/
vino/ vino cu mine în noapte/ curînd se
va crăpa de ziuă/ şi noi n-am închis un
ochi/ nu ne fie de deochi“.
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Preg[tirideînviereprin cuvânt §i poezie

U

AnA dobre

ndeva, în Caiete, Albert Camus
scrie: „Timpul nu se scurge repede când e observat. El se
simte supravegheat. Însă, timpul profită
de distracțiile noastre. Poate există chiar
două feluri de timp: acela care este observat și acela care ne transformă”. Ca un
zeu care ia chipuri diferite, rămânând, în
esență, același, parte a naturii sale supracategoriale. A se adăuga: iluzia că este
observat, pe când el, Timpul, își vede impasibil de treabă – ne transformă. Și, cu
toate acetsea, omul nu se lasă învins, se
pregătește mereu și mereu de o înviere,
de o reînviere, ca natura în eterna rotire a
anotimpurilor. Anotimpurile ei și anotimpurile noastre...
Nu altfel procedează Ștefan Mitroi în
volumul de poeme Pregătiri de înviere, o
lungă meditație asupra timpului care
trece și ne trece, asupra semnelor pe care
le lasă în lume, în memoria istoriei și a mitului. Nu de moarte se cutremură Ștefan
Mitroi, ci e cutremurat, e tulburat, mișcat
de frumusețea lumii, eternă în infinit și în
infinitatea miracolelor. Pentru această
eternă frumusețe merită să înveți să înviezi, parte importantă în desfășurarea
perpetuă, parte a eternității, ca-n mitul
eternei reîntoarceri: „...De dragul frumuseții lumii,/ cum, necum,/ va trebui să
învăț să înviez!”
Pământ și cer sunt extremele universului lui Ștefan Mitroi, pământul ierburilor care au aroma visurilor generațiilor
care l-au precedat și cerul sufletelor străbunilor. Mișcarea este perpetuă, permanentă, căci Ștefan Mitroi face schimb de
taine cu strămoșii. Aspirația îl orientează
ascendent, spre ceruri mitizante, unde
poți ajunge urmând ecoul poveștilor sufletului tău, în visul care te amestecă dorului și absolutului: „Poți ajunge nu într-un singur cer/ ci-n mai multe,/ așa cum
mi s-a întâmplat mie/ azi-noapte/ când
m-am visat iarbă”. Poetul nu este doar o
voce, ci însuși sufletul umanității. De aceea, se simte traversat de toate dorurile,
ale tuturor oamenilor din toate timpurile:
„Treceau herghelii de mânji/ peste mine/
gâdilându-mă cu copitele./ Doamne, ce
ma râdeam în somn!/ Se auzea până în

somnul părinților mei cum râdeam/ și se
auzea până în somnul părinților lor/ cum
râdeau și ei”...
În paradigma metafizică a dorurilor,
încurcând „gravitația cu gravitatea”, poetul resimte nunta cosmică a uniunii dintre visele/visurile omului și cele ale lumii:
„A nins./ Câmpul și-a pus/ cămașă albă de
ginere./ Iar ca mireasă,/ lumina ochilor
mei”. Nostalgia nu vine la Ștefan Mitroi de
la clamarea singurătății tragice a ființei
într-o lume părăsită de Divinitate, ci din
conștientizarea trecerii ireversibile prin
paradisul devastat al lumii. A opri clipa e
un gest faustic, gestul care poate pierde
sufletul, deși, gotheean, omul se poate
răscumpăra prin creația de valori. Gestul
faustian, al ieșirii din sine, al depășirii determinărilor terestre, pentru înlumire, ca
și pentru deslumire, e însoțit de o mișcare
retractilă: din afară, înlăuntru, în sine,
unde jocul de-a viața, „joc de copil”, trăit
pe cont propriu, poate continua: „Ce faci
toată ziua înăuntrul corpului tău? mă întreabă cineva./ Mă joc! Ce altceva să fac?
îi răspund./ Mai ies câteodată pe-afară,
dar fug cât de repede pot înapoi!”
În trecerea lui prin viață și timp, poetul are parte de darurile lumii: iubire, familie, bucurii, împliniri. Toate se află nu
atât sub vremi, cât sub povara timpului
care, în trecerea și petrecerea lui, atinge
tot, menținându-le în aura sentimentelor,
ce le face și mai frumoase, și mai tulburătoare, cu atât mai mult cu cât sunt supuse
trecerii: „Iubita mea și-a pus o mască de
femeie bătrână./ Mă încearcă, desigur!/
Dar eu știu că fruntea veștedă a femeii/
ce stă la masă alături de mine/ e a fetei pe
care am dus-o/ într-o zi de primăvară la
altar”.
În pregătirile de înviere sunt incluse și
gândurile despre neviață, „nicidecum
moarte”, neviața ca necunoscut, ca neființă ce precede nașterea, pentru a se reinstala după ce-ți iei liber de la viață, după
cum vine o zi„în care îți poți lua liber/ de
la moarte”. În stadiul cosmic al nenăscutului, poetul asimilează, ca-n mitul platonician, toate acordurile lumii în armonia și/sau dizarmonia lor: „A fost văzut
plânsul meu/ în ochii unui copil care și-a

pierdut mama./ A fost văzută lumina
ochilor mamei/ înnoptând în clopotnița
unei biserici”. Somnul, vameș vieții, este
un prestadiu al eternității: „Viața: un pui
de somn!/ Adevăratul somn/ e după”...
Viață și neviață se rotesc cu roata eternă
a timpului și ceea ce a fost va mai fi și
ceea ce va mai fi este. Nu timpul etern îl
tulbură pe Ștefan Mitroi, ci timpul subiectiv, durata dată omului pentru clipa lui de
fericire în această trecere. De aceea, în
absența eului, timpul își pierde el însuși
viața și moare, odată cu el, tot timpul:
„Când mori/ nu trece doar timpul vieții
tale/ trece tot timpul!” Și, totuși, veșnicia
există. Din ea, din„grămada cu zile proaspte”, vin zilele fiecăruia, ca un dar, pentru
a fi trăite. Între cer și pământ, omul se
poate bucura de fericirea dăruită duratei
lui, mica lui fericire: „Cu toate acestea,
suntem foarte norocoși,/ întrucât zilele
noi,/ rude cu lumina de la începutul
lumii,/ nu se mai înnoiesc niciodată după
ce se învechesc,/ le trece, ca și oamenilor,
timpul,/ iar într-o bună zi mor./ Devin
adică veșnicie./ Veșnicia e pentru ele/
ceea ce este pentru noi, oamenii, țărâna./
Se mai știe despre veșnicie că/ trece și ea,
dar nu se trece niciodată./ Rămâne proaspătă mereu!” Asumând această condiție
eternă și cosmică, omul își primește în
dar fericirea,„singurul lucru”pe care-l ține
foarte bine minte Ștefan Mitroi, motiv
pentru care poate să-și zică: „...de când
am început să trăiesc,/ asta fac mereu, zic
întruna –/ să mă întorc iarăși la neviața/
de atunci”.
Cele opt secvențe din Fum ar putea
sugera un plus infinit, după despărțirea
apelor, a noneternului de etern, a ființei
din neființă. Trupul de lut pieritor poartă
cu sine un strașnic suflet. El arde în interiorul ființei și-i întreține visurile, manifestându-se ca fumul, fumul care„se înălța
iarna pe horn”, dar și fumul ce iese pe hornul sufletului. Povestea de viață și de iubire dobândește valoare universală, marcând simbolic odiseea fiecăruia. Iubirea
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nu te lasă să te rătăcești, îți arată mereu
drumul spre casă. În fumul ei, se scrie și
se înscrie frumusețea clipei de iubire:„El
locuia pe un deal./ Ea, pe celălalt./ În
zilele în care nu se puteau întâlni/ își
trimiteau prin fum/ cuvinte de dragoste./ Scriau pe fum/ ca pe scoarța
unui copac/ și cuvintele se ridicau/
odată cu fumul spre cer”.
Ștefan Mitroi spune și se spune în
aceste povești ale sufletului. Din poveștile lui nu lipsesc părinții, prezențe
permanente, trăindu-și, odată cu fiul,
viața netrăită, prelungindu-și existența
în/prin memoria lui creatoare de poezie
și de mit. Ca-ntr-o nouă geneză, Dumnezeu este prezent, iar poetul, copărtaș
la actul demiurgic al creației: „Lumea e
un caiet de școală pe care îl umple cu
desene un copil”. Copilul este, poate, însuși Ștefan Mitroi, într-o predispoziție ludică, desenând pentru a recrea lumea ca
mitologie proprie: „...începe cu Soarele
care luminează prima pagină (...)/ Copilul îi face după asta pe părinții săi,/ regretând aproape pe loc această greșeală/ întrucât aceștia îl cheamă acasă
de la joacă./ Dar unde acasă?!/ Așa că
desenează iute o casă/ și-i pune și un
cuib de barză pe acoperiș (...)/ Cam pe la
mijlocul caietului copiii cresc mari/ atât
de mari încât unii dintre ei abia mai
încap în caiet”. Este universul imaginar,
în care, ca Faulkner, se poate socoti unic
proprietar:„I-a mai rămas doar o pagină
de caiet./ Ultima./ Creionul i s-a tocit
aproape de tot./ Se gândește ca pe pagina aceasta să-l deseneze pe Dumnezeu/ ca să-L poată întreba pe El./ Și în
câteva zecimi de secundă/ poate chiar
mai puțin/ își face propriul portret”.
Flori de gheață, Mâini de zăpadă,
Adunarea și scăderea, Muzeul Carului
Mare, Pușculița, Nămeți sunt poemele în
care se concretizează, în carnea metaforei, alte povești ale sufletului poetului
Ștefan Mitroi, ca un ecou al eminescianului „...iar timpul crește-n urma mea.../
Mă-ntunec!...”
Există multă tristețe în aceste poezii
în care Ștefan Mitroi se spovedește, rememorând, meditând asupra complexelor relații cu timpul, cu sine, cu ceilalți.
Imaginea finală, masa cu trei picioare, este
simbolică, în sensul sacralizării familiei, cu
alt fel de cină de taină. În ograda lui a
poposit Carul Mare cu toate stelele lui.
Este eternitatea lui. Cred că ar trebui să
ni-l imaginăm pe Ștefan Mitroi fericit...
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EVENIMENT

Premiile Societ[\ii Poe\ilor
Francezi din Paris

N

e face plăcere să semnalăm faptul că, recent, colaboratoarea revistei
Neuma, poeta și prozatoarea Sonia Elvireanu a primit un premiu al Societății Poeților Francezi pentru antologia sa de poezie publicată în Franța,
la editura pariziană L’Harmattan.
*
Premiul Jacques Viesvil: Sonia Elvireanu, Le
souffle du ciel, Paris, L’Harmattan, 2019.
Fragment din Laudatio în Anthologie de
poésie 2020, Éditions Les Poètes Français, Paris,
2020.
Suflul cerului (L’Harmattan, Paris, 2019), culegere redactată în franceză, de Sonia Elvireanu,
poet, romancier, critic, eseist şi traducătoare de
origine română, e un lung cântec de solitudine,
ca urletul lupilor, chemare a fiinţei iubite, pe
care-n zadar încearcă s-o regăsească... O lungă
căutare, prin zăpadă, prin frig şi prin noapte...
De-acum nu mai e decât un remediu: „coborârea în sine“, acolo unde Sonia Elvireanu „se lasă
pătrunsă de linişte/ interoghează eul“ , „se reîntorce în lume zvâcnind în îmbrăţişarea lui a fi“...se
întoarce spre Dumnezeu....însă pentru a-l regăsi
pe al său! Atunci „zorii albi alunecă spre tine/ ziua
poate începe“ şi înţelege, în adâncul său, la
capătul călătoriei intime, ultimul remediu: „singura cale spre tine, Iubirea“ !
A fost evident pentru juriul nostru, în unanimitate, că merita să i se decerneze Soniei Elvireanu Premiul Jacques Viesvil, creat de Societatea Poeţilor Francezi în 2017, la dispariţia marelui poet care şi-a făurit toată opera pe căutarea
omului, în adevărul său şi al deplinei sale conştiinţe. Ne era clar că Sonia Elvireanu şi Jacques
Viesvil se inspirau din aceleaşi surse ale Vieţii şi
Luminii! Judecaţi voi înşivă ! “Când umbrele se destramă/ şi albul norilor,/ lacuri limpezi pe creste/
tăinuiesc fiinţa de lumină.“ (Sonia Elvireanu, Suflul
cerului); “În fiecare din noi un om îşi caută zorii; nu
e lumina, însă deja câteva licăriri de speranţă ca
neaua de april“ (Jacques Viesvil, Omul care suferă
pe rug, 2015)...
Véronique Flabat-Piot
Vicepreşedinta
Societăţii Poeţilor Francezi
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P

e Lorena Stuparu am întâlnit-o
cu ani în urmă, la Cenaclul de la
Muzeu. Al Literaturii. Pe vremea
când era moderat de doi critici. Se distingea prin diagnosticarea, la rece, a
saltului negativ al publicului de peste
ocean. Şi iată-mă acum, în faţa dificultăţii
de a întocmi un raport de lectură a unui
volum despre care aflu, din cartuşul girant (mereu semnat de Horia Gârbea) pe
pe coperta a patra, că Iubeşte şi lasă-mă-n
pace, Editura Neuma, Cluj, 2020 e debutul ei în proză. După ce publicase poezie
în anii 90 şi frecventa cenacluri literare.
Cu o formaţie în filosofia culturii, ai zice
că prezenţa în cenacluri îi servea, dincolo
de afinitatea inerentă, o materie primă
pentru propriile studii de gen.
Aş zice dacă aş fi citit baremi un singur text profesional al autoarei. Aşa, să
vedem ce ne spune această proză. Căci
nu pot spune aceste proze. Căci sunt şi
nu sunt proze. N-au structura unor proze
scurte. Aceea care seamănă cel mai bine
cu o anecdotă. Sau, cum spune ardeleanul germanizat, un witz. O construcţie
strânsă, articulată, alcătuită in cercuri
care se închid şi incheiată cu o poantă finală, uneori explozivă. La fel e departe e
textul volumului şi de proza poetică. Cel
mai aproape s-ar situa de un jurnal sui
generis. O succesiune de momente de remember reflexiv.
Am întâlnit romane al căror fond biografic îmi era întâmplător cunoscut. Plasânu-mă în ipostaza cititorului din Noua
Zeelandă, am putut lua firesc referirile biografice drept ficţiune pură. Procesarea
unor fapte particulare era, fără echivoc,
fapt literar. Interesant, cititorul nostru din
Noua Zeelandă, presupus avizat, are o
senzaţie subtil diferită, citind proza autoarei. El se apropie cu nu mai mult de o
nuanţă de presupunerea existenţei unui
fond biografic. Unul parţial evanescent,
parţial susţinut de câteva amănunte
punctuale (Craiova, strada Lister). Cititorul pentru care fragmente de tablou
urban sunt familiare, identificat cu atmosfera, mai ales bucureşteană, are la îndemână o paletă mai largă de lectură.
Chiar o perspecctivă. El e determinat să
se bazeze pe scriitură. Ori aceasta este
definit literară. Este şi nu este (cititorul
anonim are libertatea de interpretare)
textul unui volum de debut. Sunt, totuşi,
curios cum primeşte publicul cenaclurilor
frecventate atâţia ani de autoare. În ce
latură înclină acesta. Dar mai ales cum diagnostichează conducătorul cenaclului
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Provocând
alter-ego-ul

Iube§te
§i las[-m[-n
pace

rAdu-ilArion munTeAnu
Editura
NEUMA

Universitas, Profesorul Mircea Martin. Sau
alţi moderator. Cum ar fi Daniel CristeaEnache, ori Tudorel Urian. Posobilitatea
de a citi diferit de atari corifei nu mă
împiedică să optez. Porza scurtă fiind și
genul meu de ma-ximă afinitate, admit
că lectura volumului mi-a indus oarecari
dificultăţi. Prin quasiabsenţa fondului
epic. Textul autoarei nu e lipsit de intâmplări. Mai degrabă de microîntâmplări.
Difuzate fragmentar. Dar nu redate cu
tonul de povestitor, ci filtrate de nivelul
reflexiv al naratorului ubicuu. Mereu acelaşi. Căci personajele folosesc persoana
întâi. Poartă prenume diferite, dar amănunte toponimice şi mai ales de context,
le fac să apară ca ipostaze diferite ale
uneia şi aceeaşi persoane. Ceea ce-l face
şi pe cititorul din Noua Zeelandă să admită un anume fond biografic. Mai mult
decât locuri bucureştene (unele eventuale craiovene nu cunosc, iar cele din
Roşiori de Vede absentează), contextul
ccomun e marcat de repere culturale. Citate literare, fragmente musicale, definesc o generaţie, o atmosferă recognoscibilă. Chiar de cititorul neozeelanez.
Dacă face parte, mai mult sau mai puţin,
din generaţia personajelor (sau personajului sintetic).
Un asemenea efect afin, propria mea
generaţie îl resimte, de pildă, în romanele
lui Haruki Murakami. Tabloul generic al
majorităţii pieselor ce compun volumul
este al unei femei (urmărită la diverse
etape de vârstă), încastrată între mama
sa, soţul de care se desparte şi copii.
Emblematică şi impresionantă, şocantă
chiar, e replica naivă a fiului. Urmare a
unei scene conflictuale, când soţul aruncă o pungă cu bancnote, acesta exclamă: Să stăm cuminţi, că tata ne bate cu
bani.
Cum spuneam, cele mai multe piese
conţin cel mult fragmente narative. Mai
ales inserate nu cu ton narativ, ci parcă
rememorate. Sau filtrate reflexiv. E marca
identitară a textului. O singură excepţie,
relatarea unei zile e muncă absurdă a studenţilor la filosofie (facultatea urmată şi

absolvită de însăşi autoarea) la un ILF (întreprindere de legume şi fructe, în anii
‘80). La sortat de... ceapă. E o proză scurtă
autentică. Inserată doucement în textul
piesei Indiscerabili, subcapitolul Comportamentul umbrelor. Rafinamentul stilistic are cel puţin rolul e a lămuri cititorul
că autoarea nu e deloc incapabilă să producă proză stricto sensu. Deci maniera reflexivă, quasimonologală, e rezultatul
unei alegeri deliberate. Considerată de
autoare ca maniera optimă e a comunica,
de a exprima starea sufletească prilejuită
de o experienţă existeţială majoră. E lipsit
cu totul de importanţă – şi e semnificaţie
– în ce măsură materia primă a demersului literar e sau nu biografică. Dacă cititorul nostru neozeelanez, pe care l-am
inventat ca instrument de experiment
mental, e îndeajuns de inteligent, va
cumpăra volumul va cumpăra drept ceea
ce este: portretul simfonic al unui eşec relational pe termen lung.
Un element de efect al scriiturii e împănarea (disemniarea ar suna pretenţios)
cu formulări fulgurante, cu son aforistic
neexplicit. Mici bijuterii, inserate în canavaua textului. Trebuie evitată comparaţia
factice a paietelor. Căci greutatea lor specifică e a cristalului. Un singur exemplu. Asemenea oameni nu ar fi mulţumiţi
în nici un sistem. Filosofia e totuşi un
lux. Dincolo de efectul stilistic, asemenea
puncte focale locale pun în valoare şi dau
substanţă personajul sintetic implicit.
Umbra celor cu acelaşi background.
Autoarea îşi defineşte, în dedicaţia pe
are o oferă un cititor, cartea ca una despre poveşti ale vorbelor. Vorbe care dor
şi vorbe care vindecă. Vorbe post post
moderne. Dincolo de structura atipică,
volumul respectă quasiregular obiceiul
de a se intitula conform formulei uneia
din piese. Iubeşte şi lasă-mă-n pace sună
insolit. Provocator chiar. Semnificaţia pe
care o sugerez e pur subiectivă. Preluînd
subtila insolenţă a formulei, aceasta
poate fi citită, între atâtea moduri şi ca
adresată sieşi. Sau alter egoului proiectat
prin scriitură.
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Ipostazieri ale luminii în opera lui Lucian Blaga

D

monicA Grosu

eopotrivă poet și critic literar, George Vulturescu,
prin experiența sa de fondator și redactor al revistei ,,Poesis”, ca și prin cea de inițiator al unor evenimente literar-culturale cu impact național, este un atent cunoscător al fenomenului poetic românesc din interiorul său. În
plus, discursul său exegetic se dezvoltă pe o bază teoretică
foarte solidă, cu numeroase analogii și referințe din varii
domenii de cercetare. Opera sa poetică a atras atenția criticii
literare, iar studiile și eseurile sale de critică literară constituie
reale contribuții prin aportul analitic și dimensiunea lor recuperatoare. Între poeții care i-au reținut atenția în mod deosebit
se află Mihai Eminescu, Ștefan Aug. Doinaș și Lucian Blaga,
repere de profunzime și lirism, spre opera cărora deschide perspective complementare de interpretare.
Însă evantaiul lucrărilor de critică literară este mult mai
cuprinzător, însumând monografii, sinteze, dicționare, articole
și eseuri, care oferă imaginea corectă a preocupărilor acestui
cercetător. Între aceste titluri, reținem, în ordine cronologică:
Saeculum. Metafizică și polemică – eseu (1995), Cultură și literatură în ținuturile Sătmarului. Dicționar: 1700-2000 (2000),
Cronicar pe frontiera Poesis I (2007) și II (2012), Mihai Eminescu și
scriitorii sătmăreni (Documente de istorie literară, studii critice),
coord. ediție (2014), „Complexul Ghilgameș” – Eseu despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu (2015), Orbul din „Poemele
luminii”, Eseuri (2017), Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității, eseu, la origine teză de doctorat (2018).
Recent, cu noul volum de eseuri, Lucian Blaga. Ipostazele
„harfei de-ntuneric” (Editura Cartea Românească Educațional,
Iași, 2020), George Vulturescu se reîntoarce spre opera creatorului din Lancrăm, propunând o lectură și un cod critic diferite, tocmai pentru a evidenția motivele marii treceri, ale mereu
reluatei călătorii pământești, precum și zbaterea omului între
lumină și întuneric, având ca o forță călăuzitoare umbra, adică
semi-lumina (deci lumina suportabilă, blândă și înțelegătoare a
omenescului din noi). Perspectiva autorului se individualizează
dintru început prin multiplele trimiteri spre textele religioase,
căci nu se poate porni un asemenea demers analitic despre lumină (versus întuneric), fără o amplă raportare la scrierile teologice și filosofice. O întreagă tradiție filologică și culturală
îndeamnă cercetătorul spre acuratețea și exigența înțelegerii
unui text și a sensurilor sale, iar autorul nu se dezice de acest
imperativ, însă apropierea de subiect se face într-o manieră profund personală, riguros argumentată și articulată hermeneutic.
Apelul la textul blagian se face în mod constant și repetat, ca un
punct de plecare sau de re-venire la sursă, la nucleul său de
semnificații și relaționări.
Pentru început, sunt analizate în context metafora luminii,
precum și a drumului, cu derivatele lor: clarobscurul, lumina
primordială, umbra ca parte întunecată a„luminii dintâi”, echilibrul instabil dintre lumină și păcat, curcubeul de culori, lumini
și iubiri mistuitoare, bucuria privirii, aura, mirarea, rostirea și
tăcerea, orbirea, sensurile distructive ale luminii, complemen-

taritate lumină-întuneric, legătura-oglindire: stele-fântâni, grota ca exercițiu inițiatic, respectiv existența umană ca drum sau
ca destin, imaginat în liniaritatea lui spre morminte/ moarte. În
acest sens, autorul remarcă: „Pare că la L. Blaga, nu omul e pe
drum, cât sufletul, el e «în căutare/ de totdeauna,/ și până la
cele din urmă hotare» (Autoportret). Viziunea omului «ostenit»,
«străin pe acest pământ» este a peregrinului care își caută «calea
esenței sale» (M. Heidegger). Poetul pare purtat de un «duh al
greoiului» (despre care vorbea Ion Pop): «Sunt ostenit ca drumul și uscat ca praful», spune poetul în Grădiște. Nu există revelații pe drum pentru că nu există țintă: în capăt e moartea,
astfel că drumul e împovărat de legea finitudinii umane care
trebuie «tâlcuită» printre «morminte» și pe sub «stele» (Linia).”
George Vulturescu arată că, în poetica lui L. Blaga, există mai
mult o„metafizică a pământului” decât„una a celestului”, adică
lumina din titlul volumului de debut contrastează adânc umbrele trupului în trecerea lui prin lume, umbrele înseși fiind derivatele luminii divine, care prin căderea în păcat s-au contopit
cu întunericul. Pe traseul drumului blagian, autorul identifică
momentul-cheie, nașterea, adică aruncarea în lume, urmată inevitabil de o înaintare fără răgaz, derutantă în iureșul ei amețitor. Ideea însoțirii omului cu drumul apare și la Mihai Eminescu,
chiar cu puternice inflexiuni folclorice, însă ea este întâlnită, așa
cum subliniază autorul, și în lirica universală. Sunt citați în acest
sens, Walt Whitman și T.S. Eliot, dar nu numai. Poemele însele se
scriu„în ritmul pasului”, fiind strâns legate de sentimentul dorului și al neliniștii germinative ce însoțește trecerea/rătăcirea.
Astfel, intervine în dialectica eternei căutări iubirea, ca act al luminii, mult mai apropiată de creștinism, după cum afirmă autorul exegezei de față.
Și ca ipostaziere, poetul este în opera lui Lucian Blaga cel
care spune povestea și brodează curgerea evenimentelor, a
„timpului fără de întoarcere”. Este„cărăușul tristeții”,„stihuitorul”,
„cântărețul”, „isonarul”, „cronicarul”, cel care tălmăcește înțelesul întâmplărilor. George Vulturescu vorbește de o „smerenie
în aceste derivații perpetuată din stirpea vechilor copiști de
manuscrise care nu-și puneau numele pe coli, din practica pictorilor care-și plasau autoportretul într-un personaj secundar
din vreun colț al tabloului.” De la parabolă la portretul ironic și
chiar la bucuria dionisiacă a jocului, toate ipostazele întâlnite
conduc spre condiția poetului cu „harfă de-ntuneric”. Volumul
se încheie cu noi analogii ce pun în ramă metafore sau idei
corespondente din opera lui Mihai Eminescu, Ștefan Aug.
Doinaș, Rainer Maria Rilke sau chiar Friedrich Nietzsche, ultimul
în ceea ce privește motivul umbrei.
Într-un discurs comparatist atent documentat, George Vulturescu aduce, în noua sa culegere de eseuri, perspective
inedite de înțelegere și interpretare a unor motive din opera
lui Lucian Blaga, apreciat drept „autorul unui vers unic în literatură”.
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Any Dr[goianu, poeta umbrei

L

irica lui Any Drăgoianu oficiază, cu
un întreg arsenal chirurgical, pe
cordul deschis al metaforelor. O
carte cât universul umbrei este grăitoare
în acest sens: Umbra mea urcă pe scenă,
Editura Neuma, 2020. Este a doua carte
publicată la tânăra, dar prestigioasa editură Neuma, după un alt volum inspirat,
Femeie jucându-se cu focul.
Titluri emblematice, provocatoare, incită la lectura ca sursă de poezie.
Temele propuse cititorului sunt rodul
viziunilor particulare asupra creației, vieții, iubirii, istoriei/evoluției umanității, etc.,
originale prin luciditatea ascuțită a demersului întemeietor subtil/sensibil imaginat. Subordonate umbrei - echivalentul
reflectării dublului său - profunzimile sufletești ale trăirilor sunt conjugate cu un
cadru exterior eliberator. Umbra, ca substitut al ființei sau al obiectului, se concretizează în imagini care se repetă etern,
condiționând și esențializând lumina/
viața.
Când trăirile ființei și ipostazele umbrelor se întrepătrund, imaginea predispune la o meditație gravă, precum o
infuzie de fior cosmic în profunde stări
afective. Sugerată prin metafore ce creează o atmosferă de imponderabilitate
poetică, valoarea de revelație impresionează prin statornicia în aspirația de a
cuceri labirinticul drum al creației. Teatral,
umbra urcă pe scenă, se măsoară cu verbele/ îngrămădite în pieptul actorilor/ nimeni nu răspunde la provocare/ un control
absolut al cortinei.
Regizor, actori/personaje, spectatori
sunt replică la forța creatoare care zămislește arta. Predispusă veșnic să-i lase toată libertatea spiritului, nu cultivă nimic
din atmosfera și psihologia romantismulu, chiar dacă în emblematicul poem,
care deschide volumul, amintește rădăci
mitice: umbra mea/albă ca o statuie/ se
clatină spre stânga/ unde Ana și Manole
încearcă un dialog.
Spiritul deschis al formei în evoluție
aruncă asupra lumii vizibile aspecte dintre cele mai îndrăznețe, în înfruntarea
destinului temporal: umbra înaintează
vulgar/ depășește toate granițele baladei.

nicoleTA mileA
Pentru a treia oară, în poem, revine
într-o altă ipostază, finală, umbra, punând capăt disonanțelor, atrasă mai degrabă de diferențierea formelor concrete
decât de accepția lor comună: brusc umbra mea se retrage/ înțelegând neputința
schimbărilor istorice. (Umbra mea urcă pe
scenă).
O dată mai mult, Any Drăgoianu marchează în poemul următor legătura care
există între viață și istorie: și una, și cealaltă trebuie să sacrifice totul, pentru că
prin porțile lor nu treci prea ușor: istoria a
învins din nou/ în picioare rămân numai/
statuile din centrul orașului (Act terminal).
Multiplicitatea simbolisticii umbrei
convertește stări de spirit, ce recompun
imaginea lucrurilor trecătoare și schimbătoare, teatrul de umbre, esența subtilă
a vieții de umbră, manifestarea luminii
superioare în umbră, manifestarea eului
inconștient, îndurarea coexistenței contrariilor, amplificarea sau reducerea ca dimensiune fizică, disocierea/ asocierea
diurnă sau nocturnă, alchimia regenerării, nebănuite transfigurări înfăptuite
de lumina zămislitoare de umbre.
Într-un univers bogat, profilul nu împovărează sensurile general-artistice, dimpotrivă, oferă premise temeinice pentru
ilustrarea acestor sensuri: umbra este a
liliecilor, a omului, a destinelor, a amiezilor,
a mamei, a îngerilor, a noastră, a cântecului.
Umbrele prind viață se pot plimba; în
orașul umbrelor, umbrele sunt scoase la
plimbare/ ca soldații de ziua independenței; o umbră se plimbă pe mobila veche;
suntem două iluzii/care și-au cumpărat
umbrele, etc.
Profunzimea cuceritoare a acestor
poeme lasă loc unei strângeri de inimă,
când abordează problematica propusă
din perspectiva unui Studiu complet, bineînțeles liric, în care ne vorbește despre
umbre, mai precis despre umbrele morților, despre umbrele îndrăgostiților, despre umbra mea. Având perspectiva timpului, dar și a timpurilor, nu-i greu să descifrăm numeroasele corespondențe privind esența lirismului, atmosfera lirică și
limbajul liric. Totul aparține eului original,

transmițătorul interiorității, revelând sensuri existențiale.
Vieții îi recunoaște aura misterioasă,
când interogativ-sceptică, provocându-i
sentimentul prăvălirii, când ameliorativ
izbăvitoare, dar nelipsită de expresia chinuitoarelor îndoieli, ipostaze care-i reliefează complexitatea: mă dezbrac de
sensuri/ ca eroii de costumele celebre/
aștept semnalul/ cortina se ridică/ mâinile
îmi tremură/ prind sabia/ cu viclenia caracteristică personajului/ și lovesc fără milă/
oameni/cai/zei/ cineva îmi pune piedică/
mă rostogolesc două vieți/ înainte (Revenire)
Amestec de văzute și nevăzute, de
gesturi și cuvinte, de inocență și senzualitate, de castitate și păcat, de clipă și
eternitate, toate stăpânesc din plin, fluxul
liric. Creator și creație se construiesc și reconstruiesc, mărturisind tainele cotidianului asimilate pe de-a-ntregul
Fiecare moment unic este pus în
ecuații diferite. În ele și dincolo de ele,
depășind individualitatea, întrevedem
triumful poeziei deosebit de fecund: Poemul neființei, Femeia îmbrăcată în poemul tău de azi, Poem de veghe, Poem
orizontal, Poem, Poemul unui destin - sunt
numai câteva titluri, dovadă a faptului că
autoarea se ferește să pornească de la
teze preconcepute sau de la definițiicanon. Ajutăta de autenticul ei talent literar, metoda subtilă a autoarei pornește
de la împrejurări incitante, păstrate într-un fel anume de apropiere: Femeia îmbrăcată în poemul tău de azi/ cu genunchii
vineți de așteptare/ trage de timp ca de o
corabie naufragiată/ să mai câștige zile
din tinerețe. Detaliile vieții particulare,
esențializate, se suprapun peste adevărurile evidente ale creației, enunțate
cu fermitatea celui care este capabil să
depășească, prin trăire, tragismul condiției umane.
Timpul poeziei este unul deschis, mereu egal cu el însuși, sustras timpului comun, sub semnul ființării. O perpetuă unitate realizează poeta, sustrăgându-se
trecătoarei alcătuiri umane. Niciodată nu
cultivă specificități programatice, dimpotrivă, ascultă decât de propriile sale
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impulsuri interioare. Obiectivând experiențe lirice, își îndeamnă cititorul să-i fie
părtaș aceluiași spațiu spiritual: privește-i
palmele pline de bătături/ și ascultă-i plânsul/ singurul imn pe care-l repetă încă din
copilărie.
Confesivă în absolut, invită la reflecția
descifrării tumultului, uneori, interiorizat,
cel mai adesea revărsat în exterior, este
deosebit de clocotitoare în idei. Spontana inspirație este dublată de esența sa
umană contradictorie. Poeta își devorează, neîndoielnic, Sinele intuind că dru-

Focus Neuma
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mul împlinirii prin creație este singurul
care duce către eternitate.
Introspectarea, cu atâta acuitate a
trăirilor, surprinde omenescul subiectiv,
dar plurivalent, dacă selectăm doar un exemplu (din atât de numeroasele): îmi
adun uneltele primitive/ și pornesc desculță
pe jumătatea de drum/ unde automobile
sofisticate claxonează intens/ da/ am înțeles/ că munții și drumurile necunoscute/ nu
au ce căuta pe segmentul de timp traversat/
îmi aduc aminte învâțăturile lui Solomon/
apoi lepădările lui Petru/ așa sunt eu de-

modată/ iau cu mine la drum ceva ce alții/
ar închide în cufărul istoriei (Trafic)
Autoarea este, deopotrivă, creatoarea
poemelor, dar și regizoarea unui spectacol împlinit, nu doar ca simplă aspirație.
Sensul metaforei ce direcționează întregul volum se completează astfel cu o
nuanță nouă, esențială din punct de
vedere artistic.
Umbra mea urcă pe scenă este volumul
care își asumă chintesența nebănuitelor
stări, similar crezului în destin.


Umbra din spatele cortinei
FlAviA AdAm

Any Dr[goianu
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acă e să ne referim la sensul
propriu al termenului umbră,
umbra poate fi definită ca o
suprafață în care lumina directă, provenită
dintr-o anumită sursă luminoasă, nu poate ajunge din cauza imposibilității trasmiterii acesteia, prin expunerea unui obiect
sau corp opac între sursa de lumină și
zona umbrei. Umbra nu reproduce cu exactitate desăvârșită silueta corpului, caracteristicile proiecției depinzând de o
multitudine de factori, aceasta fiind doar
o proiecție bidimensională asemănătoare
corpului interpus. În funcție de factorii
care o influențează, proiecția poate fi o
imagine întunecată, mai mult sau mai
puțin fidelă, a corpului real, cu multiple
modificări generate de schimbarea poziției sursei de lumină sau a poziției corpului. Umbra, o pată de întuneric, este opusă
luminii, fiind o proiecție temporară, schimbătoare, imaterială a realității. Dintr-o perspectivă spirituală, umbra reprezintă imaginea sufletului, corpul energetic al ființei
astrale care îşi continuă existenţa şi dupa
moartea corpului fizic. Există, de altfel, și
un univers al sufletelor morţilor, unde

acestea sunt imaginate ca umbre, rareori
vizibile.
Cu toții am urmărit actorii preferați
performând, poate uitând uneori că suntem noi înșine actori ai propriei existențe,
că viața fiecăruia este o scenă în care luminile și umbrele se succed într-un ritm
demențial. Mereu debordând de energie,
culoare și spontaneitate, pe deplin conștientă și asumându-și rolul interpretat,
Any Drăgoianu alege să nu se înfățișeze în
mod direct în fața spectatorilor, ci să recurgă la un mic șiretlic de regie, o strategie
care să potențeze suspansul și gradul de
atenție al celorlalți. Ea nu se arată triumfătoare și zâmbitoare pe scenă, ci preferă
să riște, expunându în lumina scenei latura vulnerabilă, interpretabilă și misterioasă, umbra. Aceasta a fost senzația
mea, lecturând cel mai recent volum de
poezie al autoarei, Umbra mea urcă pe
scenă, volum publicat la Editura Neuma,
în anul 2020.
La intersecția dintre irealitate și realitate, însăși poezia poate fi acea formă de
energie complementară corpului fizic, însăși poezia poate fi umbră, o proiecție
aproximativă, graduală și variabilă a trăirilor și experiențelor poetului, fie acestea
pozitive, negative, generatoare de bine
sau de nesiguranță. Deși aparențele denotă un control absolut al cortinei, există și
acele momente ale unui dezechilibru
temporar, de altfel firești și inerente: umbra mea/ albă ca o statuie/ se clatină spre
stânga/ (...) nu deţin controlul/ cineva a

făcut o farsă/ (...) cine sunt eu/ şi de ce e atât
de îngustă scena/ spectatorii aplaudă ca la
un show de duzină/ brusc umbra mea se retrage (Umbra mea urcă pe scenă). Într-un
spațiu crepuscular, mai mult al visului
decât al realității, pășirea pe un teren instabil cauzează anxietate, tulburând echilibrul fizic și emoțional, aducând cu sine
aluviuni ale trecutului și inducând senzația dematerializării, a desprinderii de corp:
se făcea că noaptea vine pe ape/, (...) ca o
întrerupere bruscă/ viaţa mea/ un zgomot
ciudat în afara gândurilor/ (...) viața mea/
ca un cuvânt imobilizat în beznă/. În acest
context al destabilizării, se aduce în prim
plan nevoia unor puncte de reper, nevoia
unor axe existențiale care să poată susține
în mod constant și necondiționat impresia verticalității, repere solide, puternice,
fără de care prăbușirea ar fi inevitabilă,
chiar dacă în picioare rămân numai/ statuile din centrul oraşului/ (Act terminal).
Nu lipsesc nici referințele și personajele biblice: învățăturile lui Solomon, lepădările lui Petru (Trafic), viața fiind, între
visare și certitudine, un carusel în care cei
dragi pot deveni oricând criminali sau victime, în funcție de rolul imaginat sau
atribuit: poate că tu eşti Cain/ şi în odihna
acelei zile l-ai îngropat pe Abel/ întindeam
degetele deasupra capului tău/ să îţi fac
semnul crucii/ să ţi se ierte sângele visat/
(Poemul neființei). Roșu precum sângele
este și poemul care poate da un sens real
vieții, poemul care poate resuscita întreaga ființă, care poate dărui o nouă naștere
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meu/ dar/ cine ştie/ poate de azi/ tocmai de
azi/ de la poemul acesta de un roşu aprins/
viaţa mea capătă sens/ (Femeia îmbrăcată
în poemul tău de azi).
Schimbările drastice sunt similare
transformărilor observate în timpul modificărilor stărilor de agregare, produc
teamă - chipul tău devenea lichid - aruncarea în necunoscut echivalând cu momentul decisiv al manifestării instinctului
de conservare. În lipsa unui scenariu previzibil, pentru a supraviețui și a rămâne în
picioare pe scenă, e nevoie de o excelentă
abilitate de a improviza. Frica de eșec
poate deveni un motor suficient de puternic încât să repună în mișcare ființa: mi-a
fost frică atunci/ o frică inexplicabilă (Ca o
încordare firească). Scena morții devine o
scenă a setei de viață. Imaginea femeii
care s-a aruncat în gol nu e o simplă constatare obiectivă, dintr-o oarecare zi friguroasă de iarnă, așa cum ar dori autoarea să pară - nu scriu un poem tragic/ doar
unul constatativ - ci, mai degrabă, un strigăt de ajutor, un pretext mai mult decât
potrivit pentru a se agăța, cu ultimele puteri, de viață: în mine strigă altă femeie/ una
ce se lipește de zile/ ca sângele de trotuar/
(Început de strigăt).
Supraviețuirea este esențială, prin
ochii poetei viitorul întrevăzându-se luminos - umbra mea are conturul victoriei
(Toamna unor pierderi)- deși actul creației
este unul anevoios, cu episoade în care
ezitarea, sentimentul neputinței, dezamăgirea și durerea transformă ființa și o remodelează după alte criterii: până aici am
ajuns/ încât mişcările/ din ce în ce mai ezitante/ să mă transforme/ în pădure de gânduri/ (Poem). Viața este o luptă neîncetată,
poemul e sângele care ține în viață poetul, în pofida faptului că poeții pierd totul
până la urmă (Poeții pierd totul până la
urmă). Tot în contextul existenței umbrelor, în poeme ca Umbre și Orașul umbrelor, apar și figuri din aria familiei restrânse, precum mama, tata și bunicul, dar
și evocări ale unor chipuri din mediul social extins, al comunității, precum acei destui poeți, un fel de dumnezei care populează orașul, făcând salturi uriașe/ pentru
desăvârșire. Deși încă mai există, în volumul de față, unele excese fără de care consider că formularea lirică ar fi mult mai
limpede, am încredere în acel moment
când răsăritul va sparge fereastra (Anunț) și
poemele autoarei Any Drăgoianu vor genera aplauze, la scenă deschisă.
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Cutia de rezonan\[
evelyne croiToru

M

otivele care ne determină să citim anumite cărți pot fi diverse: gustul
pentru un anumit gen, autorul, editura, uneori, mediatizarea. Cartea
este, fără îndoială, un mijloc de influență. Ea poate determina convingeri, emoții... Am citit cu interes şi cu o curiozitate care a crescut cu fiecare pagină, cartea Comisarul, Pisica şi Malamutul, apărută la Editura Neuma, autor,
Sergiu Someşan. Un roman dens, o simbioză între proza Science-Fiction şi romanul poliţist, prezentat sub forma unei complicate table de şah pe care epicul
cristalizează retrospectiva, actualitatea şi anticipaţia. Conform scenariului iniţiat
de scriitor, avem de-a face cu o imaginară istorie a contextelor, a informaţiilor
analizate gradual; fiecare capitol are valoare exponenţială şi este reprezentativ în
arhitectura cărţii, înţeleasă ca formulă de investigaţie. Într-o aglomeraţie dinamică, lucrarea populată de multe personaje face posibilă trecerea de la realitate
la ficţiune, într-o perpetuă metamorfoză. Se transmite, printr-o serie de întâmplări, un mesaj important referitor la consecinţele incalculabile pe care le pot avea,
pe termen lung experimentele pe oameni, precum şi dimensiunile posibile ale
validării acestora.
Poarta enigmelor se deschide cu prezentarea relaţiei dintre chestorul Claudiu
Nistorescu (spionat de Magda – secretara sa, dar şi informatoarea luiVladimir
Tupolev, fost ofiţer KGB) şi misteriosul domn Marcu, prezentat drept unul dintre
creierele întregii acţiunii. El este cel care ştie trecutul eroilor, previzionează viitorul,
ia măsuri în momente de criză, are putere şi o arată doar atunci când e cazul.
Autorul trimite spre analiză, în acest cadru Science-Fiction, o posibilă realitate
reziduală a interioritaţii fiecăruia.
Domnul Marcu dispune activarea grupului celor care vor acţiona sub acoperire. Spiridon Breazu, (fost Anatol Miciurin) şomer, cincizeci de ani, inteligent,
supraponderal, primeşte o ofertă de nerefuzat: va fi şeful Agenţiei de Detectivi
„Condorul”, agenţia prin intermediul căreia vor fi contracarate fapte din trecut. De
remarcat numele, atent alese, cu tendinţă conspiraţionistă. Ce personaj întruchipează, oare, acest om cu nume de import – Miciurin? Ce simbolizează el?
Poate fi o încercare de a lămuri, chiar şi parţial, tenebrele unei perioade complicate din viaţa unei societăţi…
Alt membru al echipei este Radu Diaconu, un tânăr în jur de treizeci de ani,
poreclit „Malamutul” (o rasă nordică de câine lup inteligent, statornic, perseverent).
Sensibil, ascultă Beethoven, un şuvoi de sunete îngereşti, dar tot el, cu un trosnet
cumplit muşcă degetul mic al tânărului şi îl desprinde cu o mişcare de lup. Autorul are
voluptatea înscenării, a magiei provocărilor, câteodată împinse până la absurd.
Cruzimea şi candoarea sunt convertite în procedee epice de exploatare a unei
posibile realităţi, dispoziţia reflexivă a personajelor, perfect verosimile ţinând cont
de conjunctură. Determinarea externă, deşi pare accentuată, nu este decât o continuă modificare lăuntrică, o transcedere perfect justificată de condiţia existenţei
lor.
Adela Staicu , cea de a treia în echipă, poreclită “Pisica”, este un amestec de
fascinaţie şi forţă, eficientă, agilă, enigmatică, are paşii felini, ochii de un verde intens cu puncte aurii.
Începute normal, acţiunile celor doi (Malamutul şi Pisica) devin în foarte scurt
timp terifiante şi, deşi ele slujesc unor scopuri nobile, cruzimea consternează cititorul care nu bănuieşte de ce personaje prezumtiv pozitive se manifestă astfel.
Linia dintre pozitiv şi negativ devine din ce în ce mai subţire, binele pe care-l
reprezintă cei doi este în contrast cu însuşirile lor fizice - gene-rate de un experiment la care au fost supuşi în trecut. Deşi citim un roman Science-Fiction, nu
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putem ocoli întrebarea, adaptată lumii moderne, cine suntem
şi încotro am putea merge, tot aşa cum, cu ani în urmă, a formulat-o, în celebrul său roman Quo vadis, scriitorul Henryk
Sienkiewicz. Sergiu Someşan are simţul nuanţelor; deşi presărată cu situaţii ludice, latura gravă este prezentă constant. Din
întâmplări disparate prezentate într-o anumită ordine şi cu o
legătură simbolică se crează convergenţe semnificative pentru
deznodământul investigaţiei.
Cititorul este martor al metamorfozei eroilor. Vasile Tudorache, poreclit„Căpcăunul”, şomer la numai treizeci şi trei de ani,
devine criminal cu puterea gândului, pe cine visa el, a doua zi
murea. Îngrozit de propria-i transformare a acoperit toate
oglinzile. Pentru anihilarea lui vor fi mobilizate, fără succes, armata, forţe NATO... Sugestia dobândeşte forţă, unifică subansamble iar exprimările laconice dau formă terifiantă întâmplărilor.
Autorul plasează fapte în locuri şi contexte cunoscute, realizând astfel validarea naraţiunii: tânărul arhitect Cosmin Ardeleanu, cu capul mare şi rotund, poreclit „Ursarul”, hrăneşte cu
miere urşii din Răcădău, ursoaica Stela îl îmbrăţişează ca pe propriul pui. Scriitorul este într-o permanentă căutare a registrelor
capabile să impresioneze, a sugestiei, a tâlcurilor premonitorii,
utilizând atracţia concretului metamorfozat stilistic. El sublimează în mobilitate narativă, în bogăţie imaginativă, o lume în

care realul este adus în preajma fantasticului. Naraţiunea este
perfect unitară ca tonalitate şi intensitate a viziunii. Contrariile
care alcătuiesc romanul se echilibrează în registru parabolic:
Anton Vlădăreanu, înzestrat cu puteri vindecătoare, mirosind a
smirnă şi tămâie..., poate fi o contrapondere, un taler al balanţei
plăţilor universale, cea care face ca binele să echilibreze răul.
Libertatea responsabilităţii este cea prin care omul dobândeşte dreptul de a-şi decide faptele, dar şi pe acela de a plăti
pentru ele. Se pune, însă, întrebarea: cine plăteşte pentru consecinţele faptelor atunci când omul responsabil fie nu mai
există, fie, aşa ca în acest roman, nu mai are memorie, prin urmare, nu mai are conştiinţa de sine? Răspunsul este lăsat cititorului spre descoperire...
Opera literară trăieşte atunci când subiectul, autorul şi cititorul rezonează, tot aşa cum sunetul viorii este rezultatul cutiei
de rezonanţă. În cazul romanului Comisarul, Pisica şi Malamutul, ideea, semnificaţiile, structura şi mecanismele de alcătuire, dar, mai ales mesajul tulburător, alcătuiesc, împreună,
cutia de rezonanţă a cărţii. Sergiu Someşan îşi dirijează cu precizie şi talent povestea pe un tărâm simbolic, strecurând neliniştea şi obsesia pericolului şi astfel oferă un roman care bulversează obişnuinţele de gândire şi stârneşte cititorului interesul pentru lectură.


Mai are audien\[ la public romanul poli\ist?
icu crăciun

D

e la Misterele Bucureștilor de G.
Baronzi (1862), Mistere de București de Ioan M. Bujoreanu (1862)
– scrise sub influența Misterelor Parisului de
Eugene Sue (1843), publicat sub formă de
foileton -, trecând prin romanul neterminat
Sub pecetea tainei de Mateiu I. Caragiale
(1924), Baltagul de M. Sadoveanu (1930),
Amândoi de Liviu Rebreanu (1940), Baletul
mecanic de Cezar Petrescu și până la romanele lui Vlad Mușatescu, George Arion,
Eugen Ovidiu Chirovici, Bogdan Hrib, Ștefan
,
Berciu și Gheorghe Buzoianu, literatura
polițistă românească a parcurs un drum similar multor altor națiuni, mai cu seamă celor
care au cunoscut regimuri totalitare comuniste (pentru amănunte, vezi studiul lui
Mihai Iovănel Literatura polițistă în România
din Dicționarul general al literaturii române,
ediția a II-a, Editura Muzeul Literaturii Române, București,
2017, pp. 777-781). Între 1947 și 1989, se scria conform ideologiei comuniste, milițienii și securiști erau personaje pozitive,
inteligente, blânde, cu simț al umorului și cu purtări alese; să
ne amintim de romanele unui Haralamb Zincă sau Theodor
Constantin. Cert este că există autori români care s-au impus
prin serii polițiste (e drept, nu de anvergura lui sir Arthur Connan Doyle cu Sherlock Holmes, a Aghatei Christie, „regina

crimei”, cu Hercule Poirot și Miss Jane Marple
sau Georges Simenon cu comisarul Maigret)
ca: Bogdan Hrib cu Stelian Munteanu, Horia
Tecuceanu, creatorul căpitanului Apostolescu, Rodica Ojog-Brașoveanu, supranumită
Aghata Cristie de România, autoare a 35 de
romane, majoritatea polițiste, cu seria Melania Lupu, variantă autohtonă a lui Miss
Marple, Monica Ramirez, cea care a debutat
în S. U. A., cu pseudonimul Monica DanețiuPană cu seria Alina Marinescu (șase volume),
Oana Stoica-Mujea cu seria Iolanda Stireanu,
sau ciudatul scriitor Șerban Mărgineanu cu
personajele sale de la periferia societății. La
cei amintiți până aici, se adaugă: Lucia Verona, Stelian Țurlea, VT Morogan, Adrian Onciu,
Alex Mihalcea, Emil Simionescu, Claudiu
Simion, Ivona Boitan etc., demonstrându-ne
că – vorba lui Mark Twain „realitatea poate fi
învinsă cu imaginația”, reabilitând acest gen. În engleză, pentru desemnarea romanului polițist se folosește termenul who
dunn it? (cine a comis crima?). Trebuie să recunoaștem că, în
toate țările, cărțile cu mystery & thriller sunt foarte căutate (a
se vedea fenomenul genului policier în țările scandinave și Islanda, unde, totuși, rata criminalității este foarte mică). Dacă
autorii români, pomeniți mai sus, s-ar traduce în alte limbi, ar
sta cu demnitate alături de nume celebre ca: Stieg Larsson,
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Comisarul,
Pisica si
Malamutul
Editura
NEUMA
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Henning Mankell și de ce nu, Raymond Chandler, John
LeCarre, Lucarelli, Baldacci, Eric Frattini, Luis Rocha, Gillian
Flynn sau Graeme Macral Burnet, Michel White, Dan Simmons,
Robert Galbraith, Maurice G. Dantec, Mons Kallentoft, Colin
Dexter, Jonathan Lethem, Patricia Melo, Sophie Hannah, Tara
Moss, Phylilis Dorothy James, Piter Robinson, Eith Kneifl etc.
Literatura polițistă nu merită etichetată drept„gen minor”,
„literatură de senzație” sau „literatură de consum”, atâta timp
cât este căutată și și-a format cititorii săi, care nu sunt neînsemnați.
Mărturisesc că după 1989 am citit mult mai puțină literatură polițistă în comparație cu lecturile mele de dinainte de
acest an. Vremurile vitrege pe care le trăim acum m-au îndemnat să citesc Comisarul, Pisica și Malamutul, de Sergiu
Someșan, apărută în 2020, la Editura NEUMA din Cluj-Napoca.
Precizez că acțiunea se petrece în România postdecembristă,
scăldată în apele tulburi ale economiei de piață, cu oferte de
muncă tot mai rare, restructurări tot mai dese, iar nesiguranța
zilei de muncă bătând la ușa fiecărui angajat.
Fosta Securitate, devenită peste noapte S. R. I., înființează o
Agenție de Detectivi pentru a-și ascunde implicările directe în
cercetarea diferitelor crime, dispariții, tâlhării etc. Agenția este
condusă de Spiridon Breazu, fost coleg de liceu cu chestorul
Nistorescu, ajuns șomer. El va lucra cu o fată exersată în munca
sub acoperire, cunoscută sub numele de Pisica, și un individ,
numit Malamutul, un bărbat bine clădit, ce-și etala ostentativ
mușchii. În prima misiune, aceștia rezolvă răpirea unui băiat,

C

armen Tania Grigore revine
la Editura Neuma, după publicarea antologiei Cerberul din
clepsidră, cu un volum de poezie intitulat
taina în care trăiesc, 2021, colecția Arca.
Titlul deschide un orizont de așteptare în
direcția lirismului intimist, cu misterul feminității implicit. Un vers precum jumătate calmă, jumătate rebelă întregește
senzația de tensiune a lirismului ce dezvăluie o natură complexă, controversată
pe alocuri, dar tipică naturii femeii. Dragostea este imperativul acestor dezvăluiri
lirico-sentimentale, de altfel, cu dragoste
se și intitulează poezia care deschide volumul de față.
Versurile sunt minimalist concepute,
cu titluri sugestive, punctuația este evitată, rar se folosesc majuscule (de preferat
ar fi fost evitarea acestora și a oricărui
semn de punctuație). Emoțiile sunt discrete, pe fundalul unui decor marin sau
autumnal. Tensiunea lirică provine din
ciocnirea unui avânt erotic asumat, cu
declamarea unor dorințe fățișe, prin
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violonist. O altă misiune își are sorgintea în ceea ce Ceaușescu
numea „omul nou”, adică „omul harnic, obedient și care nu
pune întrebări, ci doar lucrează cu spor la îndeplinirea cincinalului, înainte de termen, și aplaudă, plin de entuziasm, cuvântările conducătorului iubit”, numai că Împușcatul a dorit un
„om nou” și din punct de vedere genetic. Efectele negative ale
experimentelor serviciilor secrete comuniste pe copii aduși de
la un orfelinat se vor vedea, după 1989: încruci- șarea ființelor
umane cu animale va crea o ființă care va fi înzestrată cu toate
abilitățile animalului, dar va avea și puteri supranaturale; Radu
Diaconu, zis Malamutul, și fata, poreclită Pisica, sunt doi dintre
copiii pe care s-au făcut astfel de experiențe. Firește, sunt și
alte personaje mult mai malefice decât aceștia. A se vedea
cazul lui Vasile Tudorache sau Anton Vlădăreanu; de altfel, Tudorache va profita de forțele sale, făcând, prin telepatie, să explodeze capetele câtorva eroi nevinovați. Regenerarea lui,
aidoma Hydrei, este întreruptă definitiv prin ardere, aducândumi aminte de „viermele-diavol”, halicephalobus mefisto, ce
poate supraviețui fierberii, înghețării, zdrobirii, uscării sau
aruncării în spațiu. Mă opresc aici. Nu doresc să vă povestesc
subiectul acestui roman; vreau doar să vă incit să-l căutați și
să-l cetiți. Vă asigur că merită. Are toate ingredientele unui
roman polițist: este savuros, cu o sursă nesfârșită de enigme și
suspans, cu intrigă și mister ce te fac să-l ții în mână până ce-l
termini; de aceea, eu pariez pe Sergiu Someșan și o să-i caut și
celelalte două romane din această serie: Comisarul și blestemul
sângelui și Comisarul și cei șapte pitici.


Taine §i umbre
rAlucA FArAon
exaltarea corporalității, cu o anume autocenzură a sentimentelor. Stilistic, această
precauție a etalării unui sentiment primar,
năvalnic, se realizează prin aglomerarea
nefirească a neologismelor care ar trebui
să sugereze cerebralitatea. Efectul nu este
cel scontat, întrucât obosesc textul și
atenuează din declamarea sinceră și debordantă a sexualității. În plus, uneori, se
pierde însăși ideea poetică și exprimarea
este pur și simplu prețioasă prin excesul
neologismelor. Iată: „acolo orgoliile/ nu
supraviețuiesc/ și carisma cuvintelor/ se
revarsă anagramat”.
De remarcat, în principal, sinceritatea
cu care îndrăgostita se adresează bărbatului, al cărui nume miroase a lavandă: cu
pasiune, cu dorință, cu feminitate vulnerabilă, cu temeri și duioșii. E adevărat că
autoarea are momentele ei de reușită sau
de eșec în privința aceluiași reper care
este, după cum aminteam, corporalitatea.
Ratează versuri precum acestea (trupul ca
o pasăre congelată/ nu te mai așteaptă),
dar creează o imagine cu totul surprinză-

toare în altă parte: îmi spui că trupul meu
spiritual/ este cu mult mai sofisticat/ decât
compoziția carnală. Taina de care se amintește în titlu (îmi amintește de un film de
Almodovar: Pielea în care trăiesc) presupune alungarea de bunăvoie a realității
care se destramă/ ca o mânecă de pulover
suprauzat, pentru a crea o poveste din
amintiri (adun mucuri de lumânări) în speranța nașterii poeziei (să ceruiesc/ mesajul
celui mai fidel/ poem voiajor), pentru ca
dragostea să devină un oraș al celor doi
împrospătat cu mentă.
Carmen Tania Grigore are, în acest volum puține texte care să nu fie de dragoste, dintre care unul, limba română, este
exemplar. E de lăudat demersul acesta
nepretențios de etalare a unor sentimente
cu adevărat sincere și cu o oarecare tensiune a cerebralității, dar e de dorit, pe viitor, ca efortul de a curăța poeziile de
exprimări nefericite și exces de neologisme să fie mai accentuat și cu efect
benefic.
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ldiko Serban a debutat în 2019,
cu volumul Sarea din pustă, la Editura Junimea. Cuțit fără copac apare la Editura Neuma, în colecția Icar, în
2020, aproape în același timp cu volumul
La cumpăna furnicilor, editat de Partoș,
Timișoara. Trei volume cu titluri interesante, care, citite în afara conținutului
cărților cu pricina, ar putea fi interpretate
sub semnul unui primitivism al imaginarului: stihial (Sarea din pustă), miniatural-domestic (La cumpăna furnicilor),
apocaliptic (Cuțit fără copac).
Volumul de față este împărțit în trei
părți: Umbre, Copaci și Logodna umbrelor.
Așadar, sub semnul umbrei. Nu consider
acest demers de a scrie ca o variațiune pe
o temă dată decât o candoare a demersului auctorial, nu neapărat în favoarea
autoarei. Talentul nu trădează, poetul
poate fi și un meșteșugar priceput, dar se
simte că nu este o poezie inspirată și apoi
lucrată. E, oarecum, adusă la lumină la comanda poetului. Are însă niște atuuri. E
minimalistă (cu observația că ar fi fost de
bun augur să nu existe poeziile ample
precum Umbra nucului, Umbra nu e
poezie) atent concepută, fără sentimentalism sau retorică, o poezie simplă, dar
nu simplistă, cu emoție discretă, cu un

Apari\ie

I
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imaginar plăsmuit ca plasticizare a abstractului. Cu rare excepții (tu mi-ai dat
umbra din degetele tale/ când la despărțire/ tăcerea sângera// și în timp ce
curg poemele/ din gura ei/ din ceafa ta/
țărâna te împușcă), nu există versuri citabile. Trebuie parcursă pe nerăsuflate pentru a capta o stare ce se configurează prin
acumulare, de la un text la altul, prin accentuarea cuvintelor cheie: umbră, copac, elementele primare (apă, foc, pământ, aer). Pare că se ajunge la esența
macrocosmosului prin vitalitatea naturii
în simbioză cu energia umană. Iată: ploaie părăsită de vânt/ dincolo de aer/ o altă
ploaie/ privești cum apa/ se lipește de lut/
în singurul act de iubire/ fără umbră (Apa și
neumbra ei). A atinge esența, sensul profund al existenței, într-un ambient oarecum atemporal (deși sunt pomenite, vag,
repere urbane: alee, gară, avocat) acesta
este mesajul cărții, de aceea se cere o a
doua lectură, cel puțin, în vederea unei
corecte asimilări a ansamblului. Atemporalitatea de care aminteam nu se referă la
evitarea unui timp cronologic, ci la descoperirea unui fundament sacru, nu în
sens religios, ci, mai degrabă, a unei așezări corecte pe orbita existenței ca trăire
în contingent prin asumarea unui din-

a Editura Cartea Românească, în colecția Memorii, a apărut recent un
volum insolit: Întîmplări cu Daniel și
Nicole și Epistolar de Mioara Apolzan. Volumul
este unul masiv și are în realitate doi autori.
Pentru că partea de Epistolar, care acoperă trei
sue din cele peste patru sute cîte are volumul
cuprinde scrisori atît ale istoricului literar
Mioara Apolzan (1944-2019), cunoscută și ca
prozatoare, către soțul ei, Sorin Apolzan, dar și
ale acestuia către soția sa. Dacă epistolele
datează din octombrie 1965 pînă în iunie 1968,
jurnalul Mioarei Apolzan, referitor preponderent la nepoții săi (copiii fiicei sale Oana), pe
nume Daniel și Nicole, începe în 2002, anul nașterii lui Daniel, și se încheie, după un parcurs
discontinuu, în 2017. Așadar cam patruzeci de
ani despart cele două capitole ale lucrării.
Jurnalul a fost scris de Sorin Apolzan la
dictarea soției lui care, în ultimii 30 de ani din
viață a fost afectată de o boală care a împiedecat-o să meargă, iar mai tîrziu chiar să scrie. O
scurtă notă lămurește acest aspect care este
esențial pentru înțelegerea situației în care a
fost realizat jurnalul. O explicație indirectă a jurnalului stă și în natura epistolarului. Acesta este
cu adevărat un roman în scrisori, romanul de

L

colo de ceea ce se întâmplă, dar care denotă un sens deplin al ființei. Poate, de
aceea, limbajul poetic mizează pe cuvintele din fondul principal lexical, ca o apă
limpede, rostite simplu, chiar prin repetare: aleargă după noi/ după noi/ după
noi. Iată o poezie exemplară prin noblețea limbajului: Își latră câinii pe stradă/
propriile umbre/ se sparge întunericul/ în
urlete subțiri/ și-n jurul cozilor/ umbra/ își
astupă urechile (Gălăgioase umbre). Ar fi
fost extraordinar dacă Ildiko Șerban ar fi
intuit impactul acestor cuvinte simple și
ar fi evitat neologismele din întreg cuprinsul cărții. Fondul arhaic confirmă această
căutare a esenței vitale, a sensului unei
existențe care nu trebuie să își uite rădăcinile: ciubere, buciumul, ie, ițari, cobilițe,
răvaș etc.
Una peste alta, e lăudabilă simplitatea
acestui limbaj poetic care evidențiază primarul, vitalitatea, rădăcinile și aduce o
tensiune de-abia șoptită a unei lumi care
e în pericol de a-și uita identitatea, de
unde și recurența motivului umbrei. Rămâne cititorului plăcerea de a descoperi
semnificațiile particulare ale acestui motiv în poeziile volumului, o dovadă clară a
talentului lui Ildiko Șerban.


dragoste a doi foarte tineri intelectuali obligați
să stea la distanță: Mioara face studii de filologie la Cluj, Sorin studiază ingineria construcțiilor la București, face stagiul militar și apoi își
începe cariera tot departe de logodnica, apoi
soția lui. Între ei este o impresionată și totală
afecțiune dublată și consolidată de afinitate și
prietenie intelectuală. Povestea lor nu este una
precum a lui Paul et Virginie, necum ca a lui
Romeo și a Julietei (familiile lor caută să-i ajute
pe cei doi tineri), nu are de-a face cu păcatul
care domină relația dintre Paolo și Francesca ori
cu năbădăile regale care pigmentează destinele lui Antoniu și-al Cleopatrei.
Cei doi fac față dificultăților,vremurilor grele
și distanței dintre ei în primul rînd, care se
menține și după nașterea fiicei lor, Oana. Totul
grație unei comunități de viziune, înțelegerii
depline, aproape telepatice, spiritului de intelectuali fini care îi caracterizează și care îi fortifică în deplinătatea dragostei lor care devine
extrem de mișcătoare și seducătoare pentru
cititor. Printre rîndurile scrisorilor se întrevăd
clar seriozitatea celor doi, trăinicia sentimentelor, lipsa frivolității și o nobilă resemnare în
fața împrejurărilor inevitabile. (H.G.)
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Dialogul literaturii cu via\a
icu crăciun

Î

n scrisoarea lui Noica către fiul său, Rafail (călugărul), filozoful comentează celebra sintagmă a Sfântului Augustin
„Iubește și fă ce vrei”, adăugând, printre altele, „dacă
iubești cu adevărat (…) nu mai faci aceea ce vrei, doar ce trebuie”, considerând-o perimată pentru vremurile pe care le trăia;
de aceea, mai potrivit ar fi, după el, „cunoaște și fă ce vrei”, căci
„lumea de astăzi nu mai este o lume a dragostei”, ci „una a
cunoașterii”. Să nu uităm că Cioran adoptase formula„Vibrează și
fă ce vrei”.
Am făcut această introducere, fiindcă m-a intrigat titlul unei
cărți semnate de Lorena Stuparu: Iubește și lasă-mă-n pace (Ed.
Neuma, Cluj-Napoca, 2020), o parodie amară după reflecția
canonică, mult mai concretă, mai ancorată în viața reală a unei
intelectuale ce face parte din generația cu cheia la gât, cândva
visătoare și îndrăgostită de cine nu trebuie, studentă trecută prin
muncile agricole comuniste, ajunsă la vârsta maturității, cu o
sumedenie de deziluzii în privința partenerului dorit, iar mai
târziu regretat. Indiferent ce nume poartă, eroinele din prozele
Lorenei Stuparu au experiențe aproape comune: au soacre tiranice, cuplul se destramă, mai cu seamă când apare un urmaș, masculul tipic este depășit de responsabilități, comunicarea se
sfârtecă, ajungând să se urască, ea, femeia, se simte ca într-un
domiciliu forțat sau ca într-un exil, în schimb, pentru el, insensibilul individ al concretului și realității, cu porniri misogine, „femeia e după cum bate vântul, ca girueta.. (…) O halcă de carne
care vorbește urât”, trăiește „pentru niște fabulații” sau „o maniaco-depresivă”,„o paranoică”,„o isterică, agitată”. După mentalitatea lui, femeia se va bucura că va ajunge văduvă, că i-a mâncat
ficații ca el să moară, fiind, după aceasta,„mereu un dezertor de
la responsabilitățile ce-i reveneau, un retractil, un iresponsabil și
egoist”. Ea își folosește resursele pentru a înfiera insul dur, agresiv, aspru și nepăsător, cu temperament dictatorial, „muieroiul
obraznic”, gelos ori făcând pe gelosul, în care se ascunde„duhul
nebun al vicleniei”, căruia îi este frică„de viață, de zi, de noapte,
de soare, de umbră, de E-uri, de teroriști, de fundamentaliști”, pe
scurt, de moarte. Momentele casnice, reproșabile, nu sunt depășite, arta compromisului nu poate fi aplicată, de cele mai
multe ori se ajunge la despărțire definitivă (vezi Această fântână,
această cruce), nu mai există cărare de la unul la altul, imputările
curg cu nemiluita din partea ambelor părți, deși încearcă să
treacă prin mai multe exerciții de uitare și iertare. O începătoare
în căsnicie își așteaptă soțul (vezi textul Roata de rezervă), convinsă că numai atunci când va fi și ea„o roată de serviciu”va afla
„inevitabilele căi ale vieții”, pentru ea, cea mai de temut situație
este absența partenerului, deși mama ei locuiește cu ei într-un
oraș cu imagine dezolantă și sinistră, unde„totul aducea a ruină
și a spectru, a loc ce cunoscuse de curând moartea”. Teoretic, ea
știe că iubirea din milă, pentru a repara o greșeală, a ispăși un
păcat, pentru a fi echitabil, nu funcționează. Iubești pentru a
cunoaște și a te cunoaște - susține ea - din disperare, din atracție
pură, din pasiune; iubești cu devotament, din curiozitate, din in-

conștiență (în mod iresponsabil), pentru a aproxima idealul, din
fascinație, din nebunie, din inocență, din orbire, din pierdere a
minții, din tulburare; iubești până la sacrificiu, pentru că așa îți
cere sufletul, se iluzionează în final, ajungând să-și iubească doar
mama, cea „practică și devotată”, singurul ei sprijin sufletesc, în
preajma căreia stabilește„conexiuni, asocieri și corespondențe”
ca și când ar fi la serviciu (vezi Prietena mea, existența). Cert este
că, dacă ar fi îndrăgostită așa cum înțelege ea dragostea,
„coruptă de iubire” și și-ar găsi sufletul-pereche, s-ar simți
pregătită pentru orice sacrificiu:„de la mutilări fizice la umilințe
morale, de la devotamentul orb, hipocratic, până la ștergerea ființei proprii din cartea vieții”. Într-un alt text (Când privind înapoi
nimic nu va mai fi de făcut), care dezbate chestiuni existențiale
grave, eroii s-au căsătorit fără să știe ce înseamnă taina cununiei
și taina Sfântului Botez, încă mai învață„ce e aia dragoste”, alteori rememorează secvențe din viața de studenție, săracă în fapte
bune și valoroase, din epoca regimului totalitar comunist (Indiscernabili). În proza scurtă Într-o bună zi vei avea viața ta și va trebui s-o împaci cu mine întâlnim povestea cuplului care se
banalizează, cade în derizoriu, protagonista este forțată „să se
împlinească din renunțări și remușcări”, ajungând imună la suferința de lângă ea, concluzionând că„nici-un bărbat de pe lumea
asta nu merită atâta zadarnică tandrețe”(vezi Iubește și lasă-mă-n
pace), deși pe unii, dragostea„îi iluminează, îi inspiră, îi face mai
spirituali, mai spontani, plini de farmec și de vervă”, iar pe alții îi
prostește. Bună cunoscătoare a psihologiei feminine cu ascunzișuri nebănuite, la un moment dat Lorena Stuparu are curajul să
scrie despre depresiile pre și postnatale, despre victoria ce face
din orice femeie o adevărată eroină după ce va naște, despre alte
chestiuni intime feminine cum ar fi efectuarea de una singură a
unui epilat inghinal total (asta, înainte de a naște) sau despre
curgerea lichidului amniotic „amestecat cu sânge” (după naștere), urmat de „atașamentul sfâșietor și insomniac” față de
urmaș/ă, care, spre surprinderea ei, va semăna leit cu... soacră-sa.
Majoritatea textelor sunt confesiuni ale câte unei femei inadaptabilă la viața metropolitană, nemulțumită, indispusă, trăitoare de fabulații primitive, spaime ancestrale, instincte unice,
copleșită de gânduri, dar dornică de protecție și dragoste reciproce continue. Doar primul text (Iertarea) are filiații gibmihăescene: o tânără mamă blochistă se stresează, obsedată fiind,
că un vecin indiscret din blocul de vizavi o spionează seară de
seară, „rănind-o cu privirea”; singurul remediu de a scăpa de
această frământare chinuitoare este rugăciunea rostită în fața
unei icoane.
Cele optsprezece proze scurte se află sub semnul ineditului,
al scrutării ființei imprevizibile în straturile sale cele mai profunde, de aceea, consider că merită să primească o receptare
pozitivă din partea oricărui potențial cititor.
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P

rimul imbold de a citi volumul
Mariei Matei, numit Mantia singurătății, a fost generat de titlul
consonant, de altfel, cu orice creator, din
oricare zonă a artei, întrucât, o mărturisește istoria culturală, nu se pot înălța
edificii trainice, în zarvă, în haos, ci sub
semnul singurătății unui eu capabil, în contrapondere, de o dedublare perpetuă.
Suntem și noi, cititorii, patronați de sindromul albastru, după cum din prefață
semnalează Andreea Hedeș, suntem, cel
puțin, martorii acestei îmbolnăviri lente de
cuvânt, prin lectură pactizând cu autoarea,
întru binefacerile vindecării cu ajutorul
Poeziei.
Maria Matei abordează teme arhicunoscute, însă reușește, nu de puține ori, să
întoarcă unghiul din care ne dă voie să le
percepem, realizează o stratificare, așa
cum, pentru a ridica o casă veritabilă, care
să rămână urmașilor, avem grijă să punem
cărămidă peste cărămidă, într-o geometrie
aleasă de noi înșine.
Ochiul poetei cuprinde mormane de
statui, metaforă ce duce gândul la o posibilă desacralizare, accentuată în primul
poem, cu titlul O altă lume și prin comparație, lumea ca un diamant într-o montură sublimă sau prin structura metaforică, lumea retrasă în cușca cu lei.
Intenția autoarei este vizibilă, ea subordonează textul ideii de act sacrificial, de
aceea folosește expresia cușca cu lei, de
evitat totuși, prin cacofonia creată, ca și
dubla sa mioritică lacrimi de sânge.
Confesiunea din poemul Vacarm devoaleză un spirit căruia îi sunt străine melanjul, distorsiunile, nu sunt o îmbinare de
negru și alb citim și înțelegem că griul nu
reprezintă opțiunea de a exista pentru
Maria Matei, ceea ce poate să semnifice, în
context, separarea bucuriei de tristețe.
Filonul patriotic apare în textul Arsura,
prin recunoașterea comuniunii cu pământul-vatră spirituală, mitică, prin care conceptul de țară capătă materialitate: Sunt
robul acestui pământ însetat/ Vânat de îndoieli, de înfrângeri/Cu arme, devreme, depuse/ Peste care vine o ploaie de îngeri/
Să-mi spele toate urmele unse.
Poezia Clipe se construiește dintr-un șir
de interogații retorice în măsură să confere
o tonalitate gravă atmosferei sugerate,
unde sinele își privește cu detașare trecerea, clipele curg/Ca două îmbrățișări în
amurg, în timp ce poemul care urmează,
Înstrăinarea, tot cu aceeași temă, gravitează în jurul clipei-drog.
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Îndestulat de tristețe, o tristețe ce amintește cumva de strigătul vechilor barzi,
poemul Umbră aspră excelează și printr-un limbaj decupat parcă din literatura
preromantică: ornic, vis, buze sărace, poeți
înstrăinați, copaci văduviți de frunze, etc.
Senzorială, poezia Semicercul albastru
comprimă lumea la dimeniunea ei orfică,
abundența de vocale susținând luminozitatea textului, a cărui temă principală este
dragostea, căreia i se adaugă tema cunoașterii: Sunt robul acestui pământ însetat/
Vânat de îndoieli, de înfrângeri/ Cu arme, devreme, depuse /Peste care vine o ploaie de îngeri/ Să-mi spele toate urmele unse.

Visul
care poate
fi divin
GelA eneA
Motive care particularizează tema cunoașterii apar și în textele următoare: aura
lunii, fântână, liră, lumină, oglindă (Există)
sau zborul de mâine, sângele încolțit din
talpa iadului ( puțină emfază aici), gând,
labirint, mugurul credinței (Prima ninsoare),
file de cărți, mintea neînzăpezită (Să văd
cum se scurge timpul).
Volumul contine, printre altele, un text
numit de autoare Sonetul luminii, dar, în
ciuda titlului, cele șapte versuri ale poeziei
compun un micropastel cu elemente de
idilă, un cadru autumnal, principalul aspect descriptiv fiind dinamic, referitor la
căderea frunzelor-sentimente: Din foșnetul
și tainele tale Cad frunzele, una câte una,
agale/ Își lasă notele să cadă pe jos/ Iar noriinșirați, în spatele lunii, /Sculptează stacojiul
pe umbra luminii.
Muzicalitatea este susținută în versurile
citate, ca și în multe alte poezii incluse în
acest volum, prin asonanțe și aliterații:
d/t/ș; a/e;a/ă;
În jocul dragostei, Maria Matei are revelații adolescentine, îi place să contemple
și să fie contemplată, fiind sigură că în
acest mod lumea își recâștigă puritatea:
Privește în lacrima mea! /vei vedea un suflet
neîntinat,/o comoară sfântă arzând pe rugul
iubirii.

Într-o altă poezie de dragoste, explicită
încă din titlu (Chipul tău),fiorul metafizic
este substituit de o banală supărare, percepută disproporționat, devreme ce ea îl
acuză: Pe buze strivite de vreme, cuvintele
mor,/Se îneacă la mal,/ Iar chipul tău palid,
un straniu décor,/Mă duce pe ultimul val./
Umbra ia forma unui călău /Având conturul
chipului tău.
Pendularea între atunci și acum pare
să fie punctul de plecare în poemul Demult, iar ceea ce ar putea să aibă greutate
în luarea unei decizii este faptul că acum,
mărturisește poeta, mă simt un poem înflorit.
Îmbrăcată În costumul, jumătate din
frunze, jumătate din oase (Să văd cum se
scurge timpul), Maria Matei își compară tristețea cu aceea pe care o trăiește marea, înveșmântată, la rândul ei, în tunică de alge,
apariție pur feminină, ce, Cu voalul albastru, acoperă toată mirarea, imagine diafană,
dar și misterioasă, prin conotația substantivului voal.
Frica devine, în poezia Mariei Matei, o
stare exacerbată, apoi divizată în frici mai
mici, care au, ca și oamenii, un traseu marcat de timp, așa încât aceste frici diminutive ajung îmbătrânite și pline de ură/
Agățându-se cu disperare de trunchi.
Nota gravă transpare din senzația că
dispariția iubirii se insinuează în celălalt ca
o iarnă cu zăpezi de netrecut, Tavanul pare
mai înalt, mai pământiu/ Și candela se stinge
(Tăcerea ta mă ninge), iar moartea bifează
toate rubricile fiecăruia, ca apoi să se transpună într-o chemare, evidențiată de poetă
printr-un oximoron: (Chemarea de dincolo,
o simt numai eu, simt cum strigătul morții e
mut și e greu!)
Invocarea divinității apare frecvent în
acest volum, dar nu aduce neapărat și
pacea interioară, lupta, zbaterea continuă
chiar și sub privirile lui Dumnezeu, când ființa este împărțită, ca în psalmii arghezieni, între credință și tăgadă: Doamne,
nicio tortură nu poate fi mai grea/ Decât
această necredință și întunericul din ea.
Credem în destinul poetic al Mariei
Matei, în visul care poate deveni din ce în
ce mai convingător, căci, așa cum poeta însăși ne spune, este un vis despre care știe
câte ceva chiar și Dumnezeu: Să îți spun
unde, să îți spun cum /Dumnezeu îmi iese în
drum/ Și mă lasă să-ți scriu aici, pe asfalt/
Visul meu mic și totuși înalt.
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Gabriel Burlacu are nevoie de poezie
evelyne croiToru

C

uvântul, cu puterile sale sugestive, morale, spirituale, exprimă
tot ceea ce se leagă de viaţă, de
devenirea noastră ca fiinţe omeneşti. Prin
cuvânt se fixează raportul dintre creator
şi lumea înconjurătoare, se conservă sistemul de valori. În cuvânt se fixează mărturia participării la vâltoarea contemporană şi tot cuvântul devine substanţă
generatoare de creativitate de care profită deopotrivă sufletul şi intelectul. Am
descoperit recent un volum de poezii
care se adresează sufletului: Dincolo, nu
am nevoie de nimic, volum apărut la
Editura Neuma. Un titlu puternic ce subliniază impactul, forţa de sugestie a cuvântului, pus la locul potrivit. Autorul,
Gabriel Burlacu este doctor în ştiinţe inginereşti, cadru didactic universitar şi are
publicate cărţi ştiinţifice, volume de
poezie şi un roman.
Înzestrat cu naturaleţe, stil concis, cu
armonia detaliilor, discursul său liric are
sensibilitate, inteligenţă, acuitatea observaţiei realului şi posibilitatea exprimării acestuia. „Cartograf” al timpului şi
locului, Gabriel Burlacu încearcă să fure
vieţii preţioasa clipă pentru a o trece în
frumuseţe durabilă, începând cu lumea
copilăriei şi adolescenţei, cu nostalgiile şi
melancolia ei. Volumul conţine pagini
pline de afecţiune şi admiraţie determinând un curent de vie simpatie faţă de
urbea natală. Poetul toarnă viaţă şi mişcare în calmul visării, lumina, aerul, venind din interiorul lucrurilor; se degajă o
viziune treptat închegată, o afinitate de
fond cu natura – în recurenţa reprezentărilor acesteia. Iubirea este dublată de o
nostalgie profundă a lucrurilor simple,
neturale, de amintirea casei părinteşti, a
nucului umbros din curte... O imagine a
plenitudinii trăirilor, pe o scară vastă de
emoţii, povestită în poeme. Autorul realizează valorificarea literară a mişcărilor
sufleteşti, acelea care umplu răgazul cu
bogăţia amintirilor. Pentru că amintirile
au, prin natura lor amplificată afectiv,
secvenţe în care gesturi, priviri, întâlniri,
reînnoiesc vibraţia uitată. Confesiunile
poetului păstrează o predominanţă de
blândă melancolie, traducând în suişuri şi
coborâşuri imperceptibile, viziuni, locuri,

senzaţii, pentru a da viaţă autentică creaţiei sale. De remarcat convergenţa între
viziunea stilistică şi elemente arhetipale,
poezia rapor- tându-se la valorile pe care
poporul român le consideră esenţiale.
Autorul realizează o dinamică a imaginii
pe structuri simple dar pătrunzătoare,
efectul este obţinut prin alăturarea unor
amintiri plasate într-o atmosferă patriarhală, plină de bucurie şi de tihnă.
Poeziile dezvăluie starea sufletească,
exprimarea directă a sentimentelor. Sugestia, invitaţia la reverie, se îmbogăţesc
prin reţeaua deasă de asocieri, viaţa afectivă se încarcă de noi valenţe, de adeziuni, sau, dimpotrivă, de respingeri, constituindu-se într-o memorie sentimentală
ce adăposteşte o lume bogată, diversă,
complexă. Versurile se înscriu în aria conciziei, exprimând o modalitate specifică
de gândire, cu ritmicitate şi cu demersul
intelectual al măsurii. Concentrarea pe un
tărâm de profunzime a ideilor, cu transferuri de procedee reductive, sporeşte
încărcătura conotativă a concretului.
Omul, cu plusurile şi minusurile lui
este lesne de regăsit în substanţa poemelor, autorul abordând subiecte contemporane acute, într-un spectru larg de
nuanţe. Poezia sa este cea a contemporaneităţii concrete, în care graba schimbărilor de tot felul decredibilizează, iar
rezultatele se răsfrâng, tragic, asupra oamenilor. Este un rezumat al istoriei recente, un simbol grav, încărcat de dezamăgire. Autorul este intrigat de spectacolul grotesc al unor ins- tituţii căzute
din nobleţea şi demnitatea lor, obstacole
în calea progresului, vocea sa se face auzită în poeme ce ţin de de nevoile imediate ale oamenilor. Izbutind, ca depozitar al unor valori umaniste acumulate
de-a lungul vieţii, să-şi transfere resursele
creative în operă literară, Gabriel Burlacu
se dedică unui interes mai înalt, acela de
a construi pentru el şi semeni o nouă ambianţă spirituală având conştiinţa valorilor culturale şi morale de transmis. Autorul şi-a pus în valoare resursele spirituale, a construit poeme cu o echilibrată
îmbinare de tradiţie şi modernitate.
Poezia are libertăţile ei, cu expresii
concentrate, cu versuri albe şi libere, cu

reducţiile ei esenţializate. Dinamica vieţii
moderne, cu ritmul şi viteza ei, transformă, uneori prea repede, elementele
vieţii ca şi imaginea care le reflectă. Sunt
factori care modifică tehnici, modalităţi
de expresie, abolind principiile clasice,
simplifică, stilizează. Poezia devine astfel
un manifest al realităţii imediate, dobândind, pe alocuri, caracter documentar.
Gândirea abstractă, această gimnastică
superioară a intelectualului, particularizează creaţia lui Gabriel Burlacu tot aşa
cum nevoia interioară de reverie, de evaluări de noi sensuri posibile, se manifestă
ca o dovadă a inserţiilor culturale temeinice. Poemele sale fac posibilă receptarea
în forme superioare a experienţelor de
viaţă ale autorului. Concepute cu încredere şi deschidere, paginile cărţii sunt
populate de universuri diferite, care, împreună, au forţa de a pătrunde în sufletul
iubitorului de poezie. Întâlnirea cu sfârşitul este privită fără spaimă, ca o trecere
într-un tărâm al stingerii, al reintrării în ordinea primordială. Fără melodramă, cu
un umor tipic românesc, dovadă a cunoaşterii şi acceptării limitelor omului.
Volumul Dincolo, nu am nevoie de
nimic anunţă traiectoria unei creşteri literare fireşti, bogate, ce încarcă cititorul
cu semnificaţii profunde ale sufletului
omenesc: frumuseţile naturii, broderia
complicată a sentimentelor de dragoste
faţă de iubită, iubirea necondiţionată faţă
de părinţi şi de fiu, nostalgiile din toamna
vieţii. Toate aceste ipostaze descriu un suflet generos, capabil de sentimente superioare, acelea ce încorporează deopotrivă gândirea, iubirea, creativitatea. Poezia sa este expresia unei necesităţi organice de unire a cunoaşterii cu împărtăşirea acesteia. Gabriel Burlacu simte şi
cunoaşte lumea, viaţa, cetatea, vocea
lăuntrică a neamului românesc, marii scriitori de ieri şi de azi; aceştia sunt punctul
de sprijin al poetului, forţa activă, modelatoare. Împărtăşirea cu semenii a trăirilor
devine modalitatea prin care poetul
adaugă valoare propriei deveniri literare.
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Fata morgana
Manta identifică răul, dar nu-l poate răpune, întrucât acest rău
s-a generalizat. Mai mult, chiar, și aceasta ar fi tragedia vremurilor noastre, răul este prezentat sub masca binelui, confuzia
valorilor este generală, totală. Singurul criteriu, țintă și scop,
este câștigul. Nu omul în frumusețea valorilor care-l fac să fie
om, măsura tuturor lucru- rilor, în sensul unui nobil umanism, ci
banul, câștigul, cu orice preț, câștigul este singurul care contează. Nu omul, așadar, ci câștigul este măsura tuturor lucrurilor,
iar acest criteriu, devenit principiu al postmodernității, schimbă
fundamental bazele pe care s-a clădit societatea omenească.
Narațiunea subiectivizată prezintă liniar, cu scurte inserturi
retrospective, prin prolepsă, flash-uri clarificatoare, necesare
pentru a lumina întregul și mai puțin fragmentul, povestea lui
Bogdan Manta având ca fundal realitatea românească a ultimelor decenii, realitate aflată la răscrucea istoriei, în tranziția
de la comunism la capitalismul globalizant. Doar umorul, de
multe ori în varianta a face haz de necaz, a râsului crispat, face
ca această istorisire să nu alunece în tragic. Relevante, în acest
sens, sunt capitolele: Corbul păcălit de vulpe, Fratele cel mare și
mama natură, De la Yalta, hop la Malta.
Meditând asupra drumului său în viața corporațiilor („Adevărul e că nu aș fi reușit în carieră fără înțelegerea partenerilor,
care, temperându-mi entuziasmul debutului, m-au acceptat la
masa lor după ce s-au convins că nu sunt un «tunar». Hrănindu-mă cu lingurița răbdării, m-au crescut până am înțeles cum
aș putea să-i ajut. Iar eu n-am întins mâna către prăjitura cea
mai mare, cu încrederea că partenerii mi-o vor oferi atunci când
se va putea. Și așa se întâmplase, când firma, mulțumită, îmi dăduse mână liberă: «Bogdan, do it your way...»), Bogdan Manta
își conștientizează ipostaza de pion căruia i se dă iluzia victoriei. Drama implicită e conștientizată, dar soluția nu este revolta,
ci resemnarea... Victoria omului rămâne o fata morgana, prada
imposibil de atins. Cel puțin deocamdată...


DAN BUNDĂ

P

reţul paradisului este infernul
– iată cum ar putea fi rezumată această lecţie despre
realitatea din culisele spectacolului
corporatist, la care naivii juni ieşiţi pe
poarta fabricilor de diplome din ziua
de azi, îmbătaţi de iluzii şi puşi pe fapte
mari crezându-se Tânăra Gardă a lui
Fadeev, ar face bine să ia aminte. Căci unul dintre principalele merite
ale romanului de faţă e de ordin fabulistic: ai de învăţat din revelaţiile sale mai multe despre lumea afacerilor decât din ani întregi de
studii economice universitare. De astă dată, spre deosebire de Firma
lui John Grisham, nu mai e vorba de pânda leopardului în dosul
gardului, ci de o incursiune conştientă într-o junglă a concurenţei
fără frontiere mişunând de prădători în libertate – un întreg bestiar
cartografiat la scară mare, pe întinsul căruia disputele nu se poartă
doar pentru teritoriul altor specii, ci şi în propria ogradă. Prin rigoarea structurală, demersul romancierului îţi aduce aminte de studiile
lui Herman Bryant Maynard Jr. (ambii având, de altfel, competenţe
în domeniul chimiei şi o solidă experienţă corporatistă), dar, din
perspectiva mascaradei privatizării şi a interminabilei noastre„tranziţii” economice post-revoluţionare, provocarea lui reprezintă o
premieră de o flagrantă actualitate. Iar noutatea şi reuşita acestei
incitante satire conduse cu mână sigură întregesc proza românească
de azi cu numele lui Dan Bundă într-un mod atât de legitim şi de
necesar încât, dacă n-ar fi existat, el ar fi trebuit, vorba lui Voltaire,
inventat.
EMIL LUNGEANU
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FATA MORGANA INC.
ROMAN

FATA MORGANA INC.

itmul alert al succesiunii întâmplărilor din romanul
Fata Morgana Inc. al lui Dan Bundă definește o narațiune la limita dintre ficțiune și nonficțiune, nota autobiografică implicită, topindu-se, pentru a se ficționaliza, în
substanța unui epic atent mai mult la situații, la eveniment,
decât la personaje.
Fata Morgana Inc. răsfrânge realitatea contemporană din
perspectiva unui picaro, un personaj agent și mesager, care investighează, pe măsură ce le traversează, cercurile lumii și ale
cunoașterii, care meditează asupra situațiilor, privite unicizat ca
niște cazuri, pe relația dintre general și particular, care, în ciuda
încercărilor, se străduiește nu doar să le domine, cât să se dumirească pentru ca, prin conștientizare și înțelegere, să se ridice
deasupra lor, dându-și șansa de a supraviețui.
Dacă pentru romancierul clasic, romanul era creație de oameni și de viață, pentru Dan Bundă, interesul epic pare, mai degrabă, centrat pe creația de viață. Personajele par niște figuranți, pionii pe tabla de șah a corporațiilor multinaționale,
oricând pasibili de sacrificare în interesul insituției, al sistemului, desigur. Banul este mai important decât omul, câștigul este
dezumanizant, prin excesul de patimă pe care îl cuprinde, prin
chiar prevalența față de valoarea umană.
De aceea, nu personaje, nu tipologii de oameni vom regăsi
în această poveste, ci figuranți, nu fapte, întâmplări, ci cazuri
menite a pune în evidență, prin mijloacele epicului, boala de
care suferă societatea contemporană, identificată în globalizarea, mai degrabă economică, nu atât politică, altfel spus,
globalizarea patologiei câștigului.
Dacă am avea în vedere cele trei tipuri de guvernare despre
care vorbea Aristotel – monarhie (puterea exercitată de un singur om), oligarhie (puterea exercitată de mai mulți) și democrație (puterea exercitată de polis, de cetate/cetățeni), lumea
descrisă de Dan Bundă pare o ilustrare grotescă a oligarhiei, prin
puterea economică dețintă de mai marii corporațiilor care lasă
impresia că se conduc autoritar după deviza țarului Petru I: „În
Rusia este important doar cel cu care vorbesc eu... și doar atâta
timp cât vorbesc cu el”. Drama omului în această lume este depersonalizarea.
Caracterul de parabolă, care face ca această narațiune să
aibă alegoria ei, este precizat din Prolog de autorul însuși:
„Aceasta nu este povestea vreunui caz particular, ci a unui întreg sistem în care oamenii devin pe zi ce trece numere”. Particularul conține, in nuce, caracteristicile generalului, drama
unui om poate fi, și este, drama umanității, surprinsă într-un
moment de răscruce a istoriei. Dacă istoria îl poate învinge pe
individ, acesta își poate lua revanșa, acordându-și șansa
supraviețuirii prin poveste, varianta profană a mi-tului.
Bogdan Manta este un picaro modern, traversând labirintul
contemporan ca un Tezeu în luptă cu minotaurii corporatiști.
Total profanizat, mitul, reluat prin circularitate și repetabilitate,
nu-i mai acordă omului șansa victoriei asupra răului. Bogdan

DAN BUNDĂ

R

AnA dobre

Colect,ia HORATIO

Editura NEUMA
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Triumful imaginarului în crea\ia Mirunei Dr[ghici

D

nicoleTA mileA

upă cel de-al doilea volum al trilogiei Spintecătorul
sorții - Cartea Zeilor, (o contribuție la efortul de „revrăjire” a lumii), autoarea de proză fantastică, dar și artist
plastic de un rar talent, Miruna Drăghici, debutează și în poezie
cu originalul volum Pe urmele șamanului albastru. Editura Neuma,
2020. Coperta și ilustrațiile, desigur: Miruna Drăghici.
Evadarea din cotidian și aderarea la o anume filozofie de
viață, originală prin idei și rigorile pe care le impune autoarea,
ilustrează nevoia de esențializare și de exteriorizare printr-un
inedit act creator și revelator.
Miruna Drăghici, scrie pe coperta a IV- a Horia Gârbea,„…dă
relief unei lumi stranii care este reflexul eului său plin de neliniști
și fantasme, de năluci matematice care îi acoperă chipul cu aburul alburiu al ficțiunii”
Titlul cărții, Pe urmele șamanului albastru, prefigurează tema
și maniera tratării ei. Cuvintele-cheie, cu valoare de simbol, țin
de firescul sensibilității eului care se oglindește și se caută în același timp: Am fugit de imperiu/ Și încerc să aflu a ta urmă/ Cioburile
inimii urlă/ Risipită e oare, în umbră?
Șamanul (corespondentul vraciului sau al vrăjitoarei, la noi)
este într-o dublă relație, cu ființe umane și supraumane, cu îngeri și demoni, spirite ancestrale etc. Într-un univers fantastic,
ficțiunea este la ea acasă și totul se înfăptuiește în vers. La început este Imperiul, care veghează ființe stranii, obiecte bizare,
stări de o rară trăire fantasy: trupuri de neon, cutii cu năluci, cimitirul de vise, matahala cu trup de ciment, etc. Fiecare sintagmă
poartă în ea urmele unui timp alunecos, chiar metafora necontenitei lupte cu sinele.
Prezența eului creator ni se dezvăluie treptat. Precum primul
om, până să primească de la Divinitate suflare și viață, Magicianul
(o ipostază) se-ncumetă și plăsmuiește un Golem, aidoma unei
ființe omenești. O creatură, oricând capabilă de un bine, dacă
este dirijat, sau de un mare rău, oricând, ca un Mefisto. Între viață
și moarte, cuvinte ce-i sunt scrise pe frunte, niciodată nu se bucură de libertate. Aflat în raporturi contradictorii, până la urmă se
traduce printr-o pierdere irecuperabilă.
Integrarea în alte structuri, diferite de cele acceptate de
natura umană, ce nu există decât în imaginație, cultivarea planului fantasy-ei și al stranietății, al perspectivelor cu o logică absurdă, atracția spre un univers misterios, năruirea și refacerea
într-o cu totul altă alcătuire, posibilitatea ieșirii din timp și din
spațiu (considerate simple convenții dimensionale) sunt trăsături fundamentale ale creației Mirunei Drăghici: Amintire mistuită-n pustiu/ Zarea liniștii, la nesfârșit întinsă/ Oarbă, fără nume,
fără glas/ Zace, în cenușă stinsă.
Confesiv lirică, autoarea își dezvăluie eliberarea din labirintul intuiției umane. În Imperiul creației, ea oficiază o mitologie
proprie, rezultatul spiritualizării unei conștiințe autonome.
Asistăm, așadar, la nașterea unui univers care se detașează net de
realitatea obiectivă. Triumful imaginarului deschide noi orizonturi ficțiunii creatoare. Funcția poeziei este acum, prin excelență
activă. Aici intervine și un autentic suflu vocațional. Vizionarismul specific vine dintr-o intuiție poetică nativă distribuită pe un
registru larg înnobilat de fiorul autentic al sensibilității dublate

de o inteligență acută. Eul poetic își exteriorizează trăirile interioare îngemănându-se cu universul de care se apropie.
Neîndoielnic, putem vorbi de un lirism inițiatic, surprinzător,
conceptualizat în structuri poetice neașteptate. Fiecare poem
aduce cu sine o probă care generează plăsmuiri exterioare. Calea
acestei căutări, într-o natură imprevizibilă oricărei încercări de
restabilire a corespondenței ființă-neființă, anticipează strigătul
cu triumf în glas „Izozog! Izozog!”
Sunt vizibile, la toate nivelurile poemelor, elemente de artă
esoterică, de chemări magice, transpuse într-un regim lingvistic
original. Citindu-le, avem revelația unei voci, chiar dacă se află la
începutul drumului ei întru poezie: - Cine ești tu, cel care poate
lecui orice năpastă?/... /- Mi-am pierdut chipul, unde pot să-l regăsesc?/ Cum pot să mai spun cine sunt eu?/ Cine sunt eu, cine sunt
eu…/ Doar ecoul mi-a răspuns,/ Ca o pană stinsă-n amurg.
Miruna Drăghici meditează la ceea ce scrie cu o tehnică ce
asigură noi dimensiuni spiritualului.Transcenderea limitelor
umane culminează în acest volum cu cele trei poeme, Sfinx,
Poarta Adevărului și Fiu de stea, ca posibilități de înțelegere a universului în care conștiința infinitului este definitorie. Conceptele:
Moarte, Adevăr, Kadmon dobândesc valențe speciale, corespunzătoare evoluției, de la Făptura de lut, mică și rătăcită, la Făptura
cea nou zidită, ca în final să se ajungă la Făptura desăvârșită.
Scrise într-un limbaj fertil și generos, poemele impresionează
prin bogăția fantasticului, care-i deschide creației o cale deosebit
de largă. Autoarea, cu toate rădăcinile sale, aduce alte sonorități
în poezia contemporană. Opțiunea lirismului său se identifică,
adesea, cu nuanțele și culorile universului zămislit: nisipul alb,
abur alburiu, lotus dalb, flăcări dalbe, floare cenușie, zi cenușie,
foi îngălbenite, răsărit auriu, ape verzi, fulger negru, aripi negre,
țărână neagră, soare negru, mare cernită,etc. Contrariile, albul și
negrul, sunt sugestive pentru tot ce exprimă opoziție/dualism,
de la universul uman până la cel cosmic. La fiecare nivel al
cunoașterii, cosmologic, mistic, psihologic etc., suport al gândirii
simbolice, adaugă roșul, corespunzător dimensiunii orizontale și
albastrul, dimensiunii verticale. Simbolismul cosmic stă sub semnul albastrului, cu virtuți magice, care primește aici determinări
și ipostaze concrete: șamanul albastru, umbră albastră, albastre
veri, țărână albastră, boltă albastră.
Prezentă este și numerologia, spre armonia macrocosmoului
sau ca o cheie cu rol magic: trei semințe, șapte veșmintentunecate, înrobitoare cercuri șapte, șapte sori etc. Nemărginirea spațiilor, respingerea convențiilor, inserția inexplicabilului, plasarea
eului liric în inedite raporturi de cunoaștere și autocunoaștere
conferă creației o vibrație înaltă: Trage! Ridică! Sudează! Împinge/
Sondează! Aprinde!/ Perforează! Golește! Stinge! Cugetă! Gândește!
Ridică-te!
Nicio limită nu-i stă în cale, retorica ei nu face decât să confirme talentul unei aventuri spirituale, sinonime crezului în sublimarea fantasy-ei. Alternarea poemelor cu imagini sugestive îi
aparține în totalitate, Miruna Drăghici fiind nu numai o vrăjitoare
a cuvintelor, ci și un talentat artist plastic, iar volumul Pe urmele
șamanului albastru este dovada vie că poezia poate fi și altfel
decât până acum.
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Pe urmele lui Swift, Kafka, Tesla...

V

ă amintiți de necruțătoarea
satiră din Călătoriile lui Gulliver
de Swift? Cu adepții tocurilor
înalte și ai tocurilor joase? Cu tabăra celor
care sparg oul la capătul rotunjit și a celor
care îl sparg la capătul ascuțit? Sau cu
războiul dintre Lilliput și Blefuscu? Acum
trei sute de ani, Swift ridiculiza luptele
dintre Whigs (liberali) și Tories (conservatori), disputele dintre protestanți și catolici, războaiele dintre Anglia și Franța în
textul considerat până astăzi cea mai importantă satiră din istoria literaturii engleze.
Ceva mai recent, cu un secol și un pic
în urmă, Franz Kafka ne dădea celebra
nuvelă Metamorfoza, text de referință în
istoria literaturii absurde, cu sărmanul
Gregor Samsa, care se trezește într-o
deloc bună zi transformat într-un gândac
respingător. Și mai recent, la sfârșitul anului 2019, cunoscutul romancier britanic
Ian McEwan publică micro-romanul (sau
ampla nuvelă?) Gândacul (The Cockroach), un cocteil literar ce a provocat un
uriaș scandal în Marea Britanie: unul ce
combină satira swiftiană cu absurdul
kafkian. Ca și la Swift, miza constă în ridiculizarea scenei politice britanice; ca și la
Kafka, punctul de pornire îl constituie o
metamorfoză. Iată cum sună primele rânduri ale cărții apărute în limba română la
finele anului 2020, în seria de autor
McEwan a Editurii Polirom, în excelenta
traducere a lui Dan Croitoru:„Într-o bună
dimineață Jim Sams, inteligent, dar în nici
un caz profund, se trezi din niște vise
zbuciumate pentru a se pomeni transformat într-o creatură gigantică. Pentru o
bună bucată de vreme rămase întins pe
spate (aceasta nefiind poziția lui preferată) și își contemplă cu consternare picioarele aflate la distanță, precum și puținătatea membrelor. Patru cu toatele,
evident, și aproape de nemișcat. Picioarele lui maronii, după care deja începuse
să simtă o oarecare nostalgie, s-ar fi agitat voioase în aer, fie și zadarnic. Continuă
să stea imobil, hotărât să nu intre în panică. Un organ, o bucată de carne

GeorGe volceAnov
alunecoasă, îi stătea îndesat și umed în
gură (...).” Numele protagonistului trimite
la nuvela lui Kafka; în chip ironic asistăm,
însă, la o metamorfoză pe dos.
Nu trebuie să ne mire scandalul mediatic provocat de Gândacul: din paginile
următoare, cititorilor le este dat să afle că
transformarea la trup și chip s-a produs
în mansarda locuinței premierului britanic, în celebra reședință din Downing
Street 10! Nici măcar cei mai înverșunați
critici ai acestui roman nu-i pot contesta
lui McEwan inventivitatea debordantă,
ea menținându-se la nivelul ultimelor
două titluri din bibliografia sa, Miezul lucrurilor (unde naratorul este un fetus ce
anticipează asasinarea tatălui său de
către mama infidelă și amantul ei, într-o
rescriere a intrigii din Hamlet) și Mașinării
ca mine (o istorie alternativă a ultimelor
șapte decenii). Este de-a dreptul sinistră
ideea că soarta unei întregi națiuni poate
fi decisă de un gândac transformat peste
noapte în om. Sau, mai exact, de o adunătură de gândaci, pentru că, în timpul
primei ședințe de guvern pe care o conduce, Jim Sams cel transformat în biped
are plăcuta revelație că aproape toți
membrii cabinetului„îi împărtășesc convingerile. Și, lucru cu mult mai important,
lucru de care nu avusese știință până în
clipa de față, îi împărtășeau și originile.”
De fapt, cu toții erau niște gândaci care
își făcuseră până atunci veacul în lambriurile Palatului Whitehall și acum „un mic
roi din elita națiunii” era hotărât„să preia
și să însuflețească” conducerea „șovăielnică” a Marii Britanii. Exegeții au sesizat
că momentului metamorfozei din roman
îi corespunde înlocuirea Theresei May cu
Boris Johnson, cel care a impus linia dură,
să nu spun golănească, a politicii britanice naționaliste, anti-europeniste.
În Parlament, în mass media, pe străzi,
pretutindeni, lupta se dă între partizanii
Regulariștilor și cei ai Inversioniștilor.
Aceștia din urmă propun o revoluție a
mecanismelor economice și financiare ce
guvernează mersul societății: la cumpărarea unor produse comerciale, nu le

plătești, ci primești o sumă de bani echivalentă cu valoarea bunurilor achiziționate; banii respectivi trebuie predați
angajatorului – în concluzie, cu cât mai
multe cumpărături faci, cu atât ai șanse
să capeți o slujbă mai bună. Avem aici,
evident, o alegorie cinică a „inversionismului” politic ce a dictat Brexitul. Pentru
a-și atinge scopul, Inversioniștii apelează
la un întreg arsenal de metode, de la șantaj, amenințare, provocarea unor conflicte diplomatice intens mediatizate și
manipularea maselor până la încălcarea
regulilor elementare de funcționare a
instituțiilor politice.
Cireașa pe tortul acestui roman cu
cheie o constituie convorbirea telefonică
secretă dintre Jim Sams și președintele
american Archie Tupper, caricatura caricaturalului Donald Trump, mare susținător (de la distanță, de peste Ocean) al
Inversionismului. Satira atinge cote periculoase în următorul crâmpei de dialog:
„– Un ultim lucru, domnule președinte.
Pot să vă pun o întrebare personală? –
Sigur. Atâta vreme cât nu este despre... –
Nu, nu. Bineînțeles. E despre... înainte. –
Înainte de ce, Jim? – Șase? – Cum ai zis? –
Bun. Sunteți... Ați avut pe vremuri... – Pe
vremuri ce? – Ați avut, ăăă... – Doamne!
Zi odată, Jim! Ce să am? Și atunci, ce era
de zis s-a auzit ca o șoaptă: – Șase picioare? Legătura se întrerupse.”
Satira lui McEwan culminează cu sentimentul... datoriei împlinite al gândacilor
care, văzându-se cu sacii în căruță, mai
exact cu implementarea Inversionismului rezolvată, își iau multele picioare la
spinare și se retrag discret acolo de unde
au venit. McEwan îi atribuie gândaculuișef, acestui Boris Johnson cu șase picioare, o analiză cinică a efectelor produse de
Inversionism: „Când această nebunie
aparte, Inversionismul, va face populația
umană mai săracă, așa cum nu va întârzia
să o facă, noi vom prospera inevitabil.
Dacă oamenii onești, cetățenii obișnuiți,
au fost fraieriți și vor trebui să sufere, se
vor consola cu gândul că alte creaturi
oneste și cumsecade, indivizi obișnuiți ca
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noi, vor fi mai fericiți pe măsură ce
numărul lor va spori.” Se știe că gândacii
se înmulțesc în vremuri de criză, de sărăcie, că le priesc murdăria și condițiile de
viață sordide.
Dincolo de pojghița subțire comicosatirică, cuvintele triumfătorului gândacșef în ultima ședință de cabinet m-au pus
pe gânduri la modul cel mai serios: „Crezul nostru fundamental a rămas neclintit:
întotdeauna am acționat în interesul propriu.” La o analiză lucidă, ne putem întreba, din poziția de „oameni onești și
cetățeni obișnuiți”, veșnic fraieriți, dacă
nu avem și noi gândacii noștri care, de
treizeci și unu de ani, indiferent de culoare politică și tip de discurs electoral,
nu fac altceva decât să acționeze în interes propriu.
Cronicarii britanici s-au grăbit să taxeze Gândacul drept o carte slabă, subțirică, cu poante previzibile, răsuflate și,
totuși, ea rămâne mai mult decât un
strigăt disperat împotriva ascensiunii
populismului și a consecințelor nefaste
ale acestuia. Pentru cel puțin jumătate
dintre britanici, ca și pentru mine personal – un cetățean european cu vederi
unioniste – ea reprezintă o dulce răzbunare și, într-adevăr, o consolare fie și
doar estetică pentru haosul care va urma
în viitorul apropiat în societatea insulară.
Și părerea mea pare s-o împărtășească
până și tatăl premierului britanic, cel care
ține prima pagină a știrilor la începutul
anului 2021 cu cererea lui de obținere a
unui pașaport francez din dorința de a
rămâne membru al Uniunii Europene.
O altă carte ce are ca punct de plecare un precursor ilustru, de data asta din
lumea științei, este romanul Moștenirea
lui Tesla (The Tesla Legacy) de K. K. Pérez.
Scriitoarea de origine norvegiano-argentiniană născută la New York, cu un titlu
de doctor în filologie obținut la Cambridge, în Marea Britanie (cu specializarea literatura engleză medievală), și cu
o carieră universitară desfășurată mai
ales în Singapore și Hong Kong, figurează
pe lista autorilor promovați de prestigioasa editură Macmillan.
Titlul romanului apărut la Editura
Aramis în 2020, în traducerea Irinei Dubský, cu siguranță că le va atrage atenția
celor ce au vizitat Muzeul Tesla de la Belgrad ori au vizionat numeroasele documentare dedicate legendarului inventator, cu speculațiile referitoare la mis-

terele în care au rămas învăluite proiectele lui nefinalizate sau cele pierdute,
cu teoriile conspirației vizând ultimii lui
ani de viață și tragicul său sfârșit, celor
care l-au văzut pe Tesla ca personaj recurent în serialul TV steam punk de mare
succes Detectivul Murdoch (The Murdoch
Mysteries). Este, din câte știu, a doua traducere în limba română a unei opere de
ficțiune semnată de Irina Dubský, autoare a unei teze de doctorat dedicate lui
Moby Dick de Melville și o foarte bună traducătoare literară din română în engleză
(contrazicând, astfel, opiniile savante ale
unor traductologi care consideră că traducerea într-o limbă străină trebuie efectuată fie de un nativ, fie în echipă, de
către un nativ supervizor și traducătorul
vorbitor al limbii-sursă – de parcă superbele traduceri din Eminescu, semnate de
Adrian Sahlean, montate off-Broadway
sau devenite librete muzicale în S.U.A. ar
fi fost revizuite de vreun nativ anglofon...).
Ei bine, protagonistul acestui roman
SF dedicat unui public adolescentin nu
este Tesla, ci o puștoaică, o elevă în ultimul an de liceu, într-un orășel situat la
câteva zeci de kilometri de New York.
Acțiunea este plasată în zilele noastre,
într-un mediu familiar liceenilor de pretutindeni – cu balul de absolvire așteptat
de toată promoția cu sufletul la gură, cu
tezele și examenele finale, cu tentativa
de fraudare a unor examene, cu seri albastre și prime iubiri de tot felul (în spiritul corectitudinii politice), cu tipul musculos, sportiv de performanță, a cărui
unică șansă de a fi acceptat într-un colegiu constă în rezultatele de pe terenul
de sport, și cu tipul studios, aplecat spre
experimentele științifice, cu petreceri la
piscină și scene intime consumate în jacuzzi. Lucy Phelps, eroina noastră, deținătoarea unui IQ de invidiat, ajunge nu
tocmai printr-un joc al întâmplării, ci, mai
curând, grație unor revelații nu la îndemâna oricui, în apartamentul din hotelul New Yorker unde s-a stins din viață
Nikola Tesla. Aici face o dublă descoperire
senzațională: un compartiment secret și
o însușire (mutație genetică) pe care, înaintea ei, o posedase și însuși Tesla.
Din acest moment, evenimentele se
precipită; preocupările școlare și cele ingenuu-erotice, trec pe planul al doilea eroina începând o lungă luptă pentru
supraviețuire. Datorită însușirii ei extra-
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ordinare, devine ținta mai multor grupuri
de interese – de fapt, organizații oculte,
cu preocupări științifice, între care se dau
lupte de mai bine de un mileniu. Acțiuni
sub acoperire, identități false, amenințări,
răpiri, șantaje, diversiuni, lunetiști, elicoptere ce apar din senin, spectaculoase
răsturnări de situație, toate acestea devin
ingredientele unui thriller cu un final
aparent fericit, al unei povești în care
aproape nimeni nu este ceea ce pare. Nici
măcar persoanele cele mai apropiate... În
primele pagini ale cărții facem cunoștință
cu o lume aparent normală, populată de
personaje aparent normale, dar la final
cititorul constată că linia ce desparte
adevărul de minciună este extrem de
subțire, că Lucy fost manipulată de la o
vârstă fragedă, că a fost programată să
ducă un anumit tip de existență (asemenea memorabilului personaj întrupat de
Jim Carrey în The Truman Show). Și căpătăm și explicația IQ-ului extraordinar al
eroinei-școlărițe.
K. K. Pérez ar fi putut scrie un roman
horror sau un noir atât de la modă în
proza americană a ultimelor decenii; la fel
de bine ar fi putut dezvolta premisa romanului (vizita lui Lucy în apartamentul
Tesla) într-un roman de spionaj sau, de ce
nu?, într-o distopie sumbră. A preferat să
se păstreze în limitele genului „literatură
pentru copii și tineret”, dar asta nu înseamnă că Moștenirea lui Tesla nu reprezintă o lectură agreabilă și pentru adulți.
La capătul celor 560 de pagini citite pe
neră- suflate m-am întrebat dacă un
autor mai versat n-ar fi putut comprima
acțiunea în 250-300 de pagini. Mi-am dat
singur răspunsul: piața de carte occidentală, cel puțin cea anglofonă, preferă
„cărămizile”– aceasta e norma impusă de
autorii bine vânduți, indiferent de gen
(Sidney Sheldon, John Grisham, Robert
Ludlum, Stephen King, Tom Clancy etc.).
La noi, cu greu îți vine să deschizi o carte
masivă, chiar și una semnată de nume
mari precum Breban sau Cărtărescu, fără
să o bănuiești de o doză de divagații și
balast soporific. În ceea ce privește romanul autohton, rămân fanul titlurilor
care ilustrează dictonul non multa sed
multum, cum ar fi Saludos al lui Alexandru Ecovoiu și O întâlnire pe strada Hazard de Andrea Hedeș. Chestie de gust,
dar și de diferențe culturale...
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O via\[ minunat[
soniA elvireAnu

C

H

u ironia şi umorul firii sale, Horia Gârbea apropie personajelor ori ale băutorilor, oferind şi reţete de băuturi;
cititorul de literatură într-un mod inedit: Minunata inventariază numele câinilor de companie ai personajelor şi
viaţă a personajelor. Ediţia a III-a revăzută şi com- autorilor lor, armele folosite în rezolvarea conflictelor, sancţiunile pentru delicte, mijloacele de transport şi pitorescul
pletată, Editura Neuma, 2020.
Nu printr-un demers critic savant, ci printr-o suită de eseuri călătoriilor, înviorându-le cu repovestirea unei scene în câteva
libere în jurul unei teme, slăbiciunile personajelor literare, fraze ori cu un dialog amuzant. Autorul face conexiuni cu alte
reactualizând cu savoare o întreagă galerie. Scormoneşte prin domenii şi încheie fiecare eseu-capitol cu o reflecţie în chip de
opere literare cu plăcerea dramaturgului îndrăgostit de spec- concluzie.
Slăbiciunile personajelor dezvăluie apartenenţa lor socială,
tacol pentru a găsi personaje cu aceleaşi vicii şi le încondeiază
hâtru, fără maliţiozitate, în capitole-eseuri consacrate fiecărei comportamentul mai stilat ori prozaic, viciul fiind acelaşi, însă
metehne: beţia, violenţa, amorul, jocurile de societate, călă- consumul după posibilităţi. Astfel băuturile sunt mai fine ori
toriile, muzica, animalele de companie, lectura, banii, actoria, comune, lecturile şi muzica în funcţie de mediu, educaţie,
studii, vremuri, călătoriile la fel. Mania comuporeclele, vestimentaţia.
nicării prin scrisori încurcă deseori iţele, e
Autorul reia cu umor secvenţe şi persoamuzantă ori periculoasă, uneori fatală, prenaje din proză şi teatru, reunindu-le sub
cum aceea pentru bani. Lumea evoluează,
pălăria aceluiaşi viciu, creează microportrete
metehnele, năravurile rămân, vorba proverşi scene de moravuri într-un limbaj pitoresc şi
HORIA GÂRBEA
bului:“Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba.“
ironic, pigmentat cu arome arhaice. Iată un
Horia Gârbea trăieşte intens alături de
mod agreabil de-a pătrunde în universul opepersonaje, asemenea publicului alături de
relor literare, majoritatea foarte cunoscute,
actorii unei piese de teatru. Se amuză, înţeapă,
folosit mai întâi în Trecute vieţi de fanţi şi birlici,
persiflează, savurează spectacolul pe care-l
în două ediţii (2008, 2014).
regizează, cu un soi de amiciţie ironică, persiMinunata viaţă a personajelor, a treia ediflantă, dar tandră. Uneori se stre- coară chiar
ţie a cărţii, extinsă, invită cititorul să descoel în poveste cu câte o amintire, precum aceea
pere personaje memorabile şi moravuri de
despre bragă, o băutură pe care a încercat-o,
epocă din peste 200 de opere literare, o adeori despre pisicile sale. Alteori autorii devin
vărată istorie a personajelor atât de vii în
pentru o clipă personaje şi aflăm lucruri
memoria culturală a scriitorului: „o istorie a
amuzante despre ei, de exemplu, cum a ajuns
vieţii personajelor literare româneşti în datele ei
medicul Răzvan Petrescu scriitor.
cele mai palpabile, se confundă cu viaţa soPersonajele evoluează într-un cronotop
cietăţii româneşti, ea însăşi, din ultimii 150 de
ani. Dintre aspectele concrete ale vieţii personajelor le-am ales pe istoric, astfel că prin ele părundem efemer şi în spaţiile şi
cele care se apropie cel mai mult de cele ale oamenilor adevăraţi: timpurile pe care le locuiesc, descoperim reprezentări ale unor
locuri reale, cum e metropola, Bucureşti, cu arhitecura sa de la
beţii, violenţe, amoruri, jocuri, călătorii şi lecturi.”
Personajele sunt plăsmuiri ale autorului, după modele finele secolului XIX, regatul afirmării, parvenirii ori decăderii;
reale, nu abstracţiuni, de aceea sunt extrem de vii, par uneori ori ale evenimentelor istorice care au zguduit lumea,
mai reale decât oamenii din jurul nostru prin arta celui care le războaiele mondiale.
Nu putea lipsi limbajul pitoresc al personajelor din eseurile
dă viaţă. Prin ele pătrundem în lumea lor, descoperim crâmlui Horia Gârbea şi nici vestimentaţia. Capitolul despre porepeie de viaţă, moravuri de epocă.
Horia Gârbea apropie personajele fictive de cele reale prin clele hazlii, ironice, caracteriale, pretenţiose, rizibile, poate
comportamentul şi slăbiciunile lor, urmărind zugrăvirea lor în constitui nucleul unui studiu lingvistic. Iar vestimentaţia dezliteratura română din secolele XIX-XXI, de la paşoptişti la clasici, văluie moda vremii, emanciparea socială, discrepanţa dintre
provincie şi metropolă, caracterul, extravaganţa ostentativă,
de la interbelici la postbelici şi contemporani.
Fiecare capitol e un microeseu despre o meteahnă întâl- snobismul ori ridicolul personajului, “vacuitatea spirituală a
nită la personaje din opere literare. Eseul despre jocurile de eroilor“.
Minunata viaţă a personajelor e o carte agreabilă, care
societate, de exemplu, permite cititorului să afle evoluţia lor în
timp, denumiri şi maniera de joc, ba chiar originea şi sensul propune o (re)iniţiere a cititorului în universal literar dintr-o
unor expresii din alt secol, uneori aventuri despre personaje perspectivă diferită de cea academică ori didactică. Ea
destinde, amuză şi instruieşte, ne poartă prin lumi apuse, dar
istorice ale vremii.
Eseistul nu rămâne doar în sfera trecutului, ci face analogii vorbeşte prin personaje şi opere cunoscute despre oameni,
cu prezentul, dezvăluind diferenţele ori similitudinile între ele. moravuri, caractere, despre tipologia umană.

Comentează ironic şi cu umor experienţele erotice ale

Minunata via\[
a personajelor
Ediția a III-a revăzută și completată

Editura NEUMA
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Sufism, romanesc §i traducere
miHAelA mudure

E

lif Shafak, una dintre cele mai
cunoscute scriitoare contemporane, s-a născut într-o familie de intelectuali turci. A fost crescută
de mama şi de bunica ei, tatăl ei fiind un
diplomat de carieră. Nomadismul la care
a obligat-o situaţia familială şi-a pus amprenta asupra ope- rei şi mentalităţii ei.
Orientalismul lui Shafak se combină cu
globalismul ei. Romanul ei, Cele patruzeci de legi ale iubirii, este unul dintre
cele mai relevante din acest punct de
vedere. Pe de o parte, avem povestea
unui cuplu de americani din clasa mijlocie, o familie în disoluţie datorită rutinei şi convenţiilor de gen care au împiedicat o comunicare autentică între cei doi
soţi, Ella şi David Rubinstein. Apare apoi
triunghiul erotic. Ella Rubinstein, care e
redactor la o editură, citeşte un roman
despre dervişii sufişti scris de un anume
Aziz Zahara. Între Ella şi Aziz se înfiripă la
început o legătură epistolară. Apoi cei
doi au o minunată experienţă erotică
sublimată dincolo de interacţiunea fizică.
Cele patruzeci de legi ale iubirii sufite
sunt, cu ironie, puse în contradicţie cu
„Cele patruzeci de Legi ale Gospodinei
Aşezate cu Picioarele Bine Înfipte în Pământ” (58), codul etic al Ellei până la în-

tâlnirea cu Aziz. Punctul comun cu sufismul este sentimentul de „respect pentru
înţelepciunea de veacuri” (79). Pentru
casnica Ella, bucătăria e fundamentală,
iar gătitul e legătura cu strămoşii.
În paralel cu acest roman familial
american, Shafak face o incursiune istorică în viaţa poetului Rumi (1207-1273)
şi a partenerului său de idei, sufitul Shams
din Tabriz. Condiţia dervişului rătăcitor
este comparabilă cu cea a apostolilor
care şi ei şi-au rupt rădăcinile şi pot să
meargă pretutindeni pentru a-şi predica
adevărurile. Voiajul dervişului este, însă,
mai cu seamă interior. După cum spune
Shams: „Sunt oameni care n-au călătorit
niciodată şi totuşi au văzut întreaga
lume” (63).
Shafak ideologizează cu discreţie şi
farmec combatând islamofobia occidentală contemporană. Naraţiunea istorică
vrea să convingă cititorul non-musulman
că există un islam tolerant, concentrat
asupra esenţialului, cu alte cuvinte asupra purităţii credinţei. „Nu ceremoniile
sau rânduielile au însemnătate, ci dacă
inimile noastre sunt îndeajuns de curate
sau nu” (67). Romanciera explică abil
semnificaţii ale islamului (supunerea)
care dau fiori cititorului contemporan ce

nu poate să nu îşi amintească de tragedia abreviată sub numele de 9/11 sau de
numeroasele episoade teroriste din istoria noastră imediată. Da, acceptă Shafak,
isla- mul înseamnă supunere, dar nu
slăbiciune faţă de un factor de putere exterior.„Adevărata putere stă în supunere
- o supunere ce vine dinlăuntrul” (349).
Supunerea musulmană este un soi de
„acceptare paşnică a condiţiilor universului” (71). Dervişul mulţumeşte lui Dumnezeu „nu numai pentru ce i s-a dat, ci şi
pentru ce n-a primit” (92). Filosofia existenţială a misticului sufit găseşte un rost,
un temei dincolo de cotidian:„totul avea
un rost... Îndărătul tuturor vitregiilor se
afla o urzeală mai mare” (147).
Există în spatele celor două trame romaneşti care leagă o femeie din Statele
Unite şi un bărbat din Orient un interes
programatic al autoarei ce doreşte să
prezinte cititorului civilizaţia occidentală
şi cea orientală, cele două religii, creştinismul şi islamul în punctele lor de congruenţă. Cu alte cuvinte, islamul şi creştinismul nu sunt religii în stare de adversitate, ci doar maniere diferite de a-l
vedea şi înţelege pe Dumnezeu. Shafak
acordă un spaţiu destul de larg coincidenţei dintre ideea augustiniană a eter-
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nului prezent şi perspectiva sufită asupra
timpului. „Trecutul e un vârtej de apă.
Dacă îl laşi să pună stăpânire pe clipa
de-acum, o să te tragă în adâncuri... Timpul e doar o nălucă. Ce trebuie să faci e
să trăieşti în clipa asta” (165). Concepţia
despre timp e importantă atât ca filosofie
a istoriei, cât şi din punct de vedere existenţial. „Trecutul e o tălmăcire. Viitorul e
o amăgire. Lumea nu se mişcă prin timp
ca şi când ar fi o linie dreaptă, înaintând
de la trecut la viitor. În schimb, timpul se
mişcă prin şi înlăuntrul nostru în cercuri
nesfârşite. Veşnicia nu e un timp nemărginit, ci doar lipsa oricărui timp. Dacă vrei
să cunoşti lumina veşnică, scoate-ţi din
minte trecutul şi viitorul şi rămâi în clipa
de-acum” (261). Sfântul Augustin şi dervişul sufit se întâlnesc în plan ideatic şi îşi
răspund. Aluziile la creştinism sunt extrem de clare şi în episodul în care prostituata Trandafirul Deşertului îndrăzneşte
să intre într-o moschee pentru a se ruga.
Credincioşii o recunosc, iar femeia este la
un pas de a fi linşată. Shams nu numai că
o salvează pe femeie - precum Iisus în
binecunoscutul episod biblic despre femeia căzută - dar îi şi dojeneşte pe credincioşi. Dacă se concentrau asupra rugăciunii, aşa cum se cuvine să facă toţi
binecredincioşii în moschee, ei nici nu ar
fi trebui să o zărească pe femeie. Cele
două religii se leagă şi numerologic. Numărul patruzeci are ecouri spirituale şi în
creştinism şi în mistica sufită. Iisus a petre- cut patruzeci de zile în pustie în meditaţie şi post, iubirea sufită are patruzeci
de legi, dervişul Shams petrece patruzeci
de zile în meditaţie şi post. Ecouri există şi
din binecunoscutele versuri din Ecleziast
(3:1-13) care ne sfătuiesc că „toate îşi au
vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri
îşi are ceasul lui.” În versiunea lui Shafak,
„Dumnezeu e un ceasornicar migălos. ...
Pentru fiecare există un timp când să
iubească şi un timp când să moară”(394).
Asocierea divinului cu ceasornicăritul
este o imagine care apare în deismul Luminilor. Elif Shafak este o scriitoare care a
beneficiat de o educaţie îngrijită. Această
asociere este menită să ne ajute a nu mai
generaliza şi universaliza istoria culturală
a Occidentului. Idei care apar în Occident
în perioada Luminilor, de exemplu, pot să
fi fost exprimate, în alte geografii culturale, în cu totul alte momente istorice.
Aceste disincronii nu fac altceva decât să
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dovedeasă umitoarea putere de creaţie a
umanităţii. Parcursurile pot fi diferite, dar
ţinta este, în final, aceeaşi.
Mistica sufită aduce o schimbare, o
perspectivă nouă în islam. Nicio mirare,
deci, că unele dintre preceptele lor aduc
aminte cititorului creştin sau cunoscător
al istoriei creştinismului de reforma creştină. Dervişii sufişti„[p]redică într-una că,
de vreme ce în islam nu există întâietate,
oricine e îndreptăţit să-l caute el însuşi pe
Allah... învăţătura lor [a sufiştilor] are o
latură cumplită: nu mai e nicio nevoie să
ţii seama de cârmuitorii religioşi” (183).
Ce altceva susţineau reformatorii creştini
care doreau traducerea Bibliei în limbile
vorbite de credincioşi? Democratizarea
accesului la Cartea sfântă diminuează
rolul elitelor religioase care îşi văd privilegiile anulate, ori măcar diminuate. Nicio
mirare, deci, că sufiţii sunt trataţi cu tot
atâta animozitate, precum reformatorii
lui Luther. Intersant este, însă, faptul că
sufitul Shams interpretează gâlceava dintre mistici şi clerici drept cearta dintre
minte şi inimă. Chestiunea supremaţiei
instituţiei faţă de liberul arbitru al credinciosului - precum la creştini - nu se pune,
în islam, în termenii unei dezbateri despre libertate şi drepturi ale individului.
Concluzia învăţatului sufit este că
„[l]umea se învârte altfel când focul
iubeşte apa” (414). Diferenţa majoră dintre Orient şi Occident este faptul că Orientul nu se bazează, în versiunea Shafak,
pe antinomie, pe contradicţie, ci pe unire

şi acceptare a contrariilor. Romanul oferă,
dincolo, de povestea de dragoste dintre
o femeie din Occident şi un oriental, dincolo de critica americanului de mijloc şi
a lozincilor sale, un adevărat catehism
sufit. Cititorul european va avea ocazia
de a cunoaşte o altă etică, o altă filosofie
existenţială. „Inima mea se bucura de
măreţia lumii pe care Allah o zidise după
asemănarea Lui, astfel că oriunde ne-am
fi întors, puteam să-L căutăm şi să-L
găsim deopotrivă” (185). „Cine se cunoaşte pe el însuşi, îl cunoaşte cel Unic”
(186). „Orice spui, bun sau rău, se va întoarce într-un fel sau altul la tine” (255).
„Trăieşte viaţa asta la fel de uşor şi de gol
ca numărul zero. Nu suntem cu nimic deosebiţi de un izvor. Nu înfloriturile din
afară, ci goliciunea dinăuntru ne ţine în
picioare. ... înţelegerea nimicniciei ne face
să mergem mai departe” (320). „La urma
urmei, cine vrea să bea, va bea şi cine
vrea să se ţină departe de vin, se va ţine.
Nu avem niciun drept să-i silim pe alţii să
urmeze căile noastre. Religia nu sileşte
pe nimeni la nimic” (290).„Iadul e înlăuntrul nostru, întocmai ca şi raiul” (308).
Concluzia lui Shams este că ar trebui să
ne întrebăm zilnic de ce ne-a trimis Domnul în această lume?
Idealurilor de toleranţă şi înţeleaptă
acceptare a Celuilalt li se opune concepţia clericilor, precum Şeicul Yassin, convinşi de supremaţia islamului. Această
religie, spune Yassin este „ultima şi cea
mai bună dintre religiile avramice” (307).
Shafak este suficient de onestă cu sine însăşi şi cu noi, cititorii, pentru a nu ne oferi
o imagine edulcorată a islamului. Să nu
uităm că din această convingere a superiorităţii se naşte justificarea extremismelor.
Romanul Cele patruzeci de legi ale iubirii. este tradus cu atenţie şi certă sensibilitate de către Ada Tanasă, care nu este,
de altfel, la prima întâlnire cu scriitura lui
Elif Shafak. Câteva pasaje ar merita mici
revizuiri, dar per ansamblu traducătoarea
şi scriitoarea se întâlnesc în bună înţelegere. Frumuseţea stilului este impresionantă, iar talentul romancierei şi virtuozi
tatea traducătoarei nu pot fi contestate.
Ambele fac din romanul Cele patruzeci
de legi ale iubirii o lectură greu de neglijat.
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Împletitul miresei,
de la frumuse\ea ancestral[ la modele de azi
menuţ mAximiniAn
Io-s oşancă de prin Turţ / Cu ochii de celuit / Şi gura de ţâpurit
/ Aista-i portul meu / Zadie şi pindileu ( Versuri populare)
Nunta este, în vatra satului, un ritual simbolic ce marchează
reunirea a două inimi, a două vieţi, a două idealuri. Are o semnificaţie specială pentru fiecare om în parte, privind-o prin
prisma propriilor sentimente şi trăiri. Aceasta are ca scop principal trecerea celor doi tineri de la starea de fată şi fecior, la starea de persoane mature, a celor însuraţi, adică integrarea în
lumea satului, de aici sintagma„a fi în rând cu lumea” din punctul de vedere al căsătoriei. Căsătoria implică relaţionarea cu ceilalţi membrii ai comunităţii. Un individ„este în rând cu lumea” ,
adică reuşeşte să se realizeze social şi sentimental prin „aşezarea la casa lui”.
Încă dinaintea nunţii, la mine acasă, pe Valea Ţibleşului, mireasa trebuia să-şi demonstreze calităţile deosebite de gospodină, confecţionându-i viitorului soţ hainele pentru căsătorie.
Aşadar, punea mărgele pe umerii şi gulerul unei cămeşi. Mirele
avea de asemenea curea tot cu mărgele şi brâu pe picior cu care
se ,,încingea” peste cămaşă. Pieptarul cu ciucuri, clopul cu pană
de păun sau cuşma, dacă era iarnă, pantalonii în patru iţe sau
cioarecii şi cizmele de piele erau nelipsite din vestimentaţia de
nuntă a acestuia. Mireasa purta cămaşă peste cot, poale, cele
mai frumoase zadii şi pieptarul înfundat. Părul îi era împletit şi pe
cap purta o frumoasă cunună şi un voal. Stegarii şi feciorii
dârlăiau ( strigau): ,,Miresucă cu cunună/ Cămeşa pe tine sună/
Nu sună că n-ai fost bună/ Că nici măta n-o fost ră/ Că te-o facut
frumuşă/ Cu păr galbân, faţa albă/ La tătă lumea eşti dragă.” În
fruntea alaiului erau călăreţii, în straie frumoase de sărbatoare,
feciori pe cai împodobiţi cu cingeauă şi cuverturi frumos colorate. Stegarii flutură în spatele călăreţilor steagurile cu clopoţei
ce anunţă venirea alaiului.
De toate axcestea mi-am amintit citind cartea „Împletitul miresei – un periplu al frumuseţii în Ţara Oaşului”, semnată de Mihaela Grigorean. Volumul aduce la lumină din arhiva sufletească
a Ţării Oaşului o oază de frumuseţe promovând o lume în care
valorile creştine şi tradiţionale sunt încă repere în viaţa oamenilor.
Frumuseţea portului popular capătă, în Ţara Oaşului, o altă
culoare, parcă venită din lumea ancestrală ( amintesc aici ţâpuriturile oşenilor). Îmbucurător este faptul că povestea continuă
prin conservarea şi păstrarea lăzii de zestre. De multe ori am
văzut, în presă, cum oşenii plecaţi peste mări şi ţări revin acasă
îmbrăcându-şi cu drag straiele străbune la sărbători, dar şi în cel
mai important moment al vieţii în doi, acela al ceremonialului
nunţii. Nu putem decât să-i felicităm pentru acest lucru şi să ne
dorim ca exemplul lor să fie urmat şi de alte zone etnografice

ale ţării. Cartea, apărută sub egida Consiliului Judeţean Satu
Mare, la Editura Ecou Transilvan, este o oglindă a unei fresce pur
româneşti în care bucuria comuniunii între oameni este una
aparte.
Doctor în Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai din ClujNapoca, Mihaela Grigorean nu este la prima experienţă în ceea
ce priveşte structurarea valorilor tradiţionale, fapt ce se vede în
buna rânduire etnologică a cărţii. Ea deţine o bursă POSDRU de
cercetare post-doctorală care i-a permis realizarea unui stagiu
de cercetare în domeniul filosofiei, la Universite Catholique de
Lyon (Franţa), susţinând prelegeri în cadrul unor manifestări ştiinţifice academice. A publicat cartea O hermeneutică transdisciplinară a Evangheliei după Toma, prefaţă de Basarab Nicolescu, Ia
Editura Curtea Veche din Bucureşti. Profesoară de Limba şi Literatura Română, la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, dar şi agent de
turism-ghid la Centrul de informare şi marketing turistic Vama,
unde a iniţiat o serie de manifestări culturale de revitalizare a
tradiţiilor străvechi oşeneşti, printre care editarea ghidul turistic
Ţara Oaşului - Itinerarii pentru memoria inimii, ediţie bilingvă,
Editura Schubert & Franzke, Cluj-Napoca, a primit pentru activitatea de excepţie pusă în slujba înfloririi spirituale a Ţării Oaşului titlul de LUMINATOR AL SATELOR, acordat de către Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare. Scriindu-şi lucrarea de licenţă pe Ceramica de
Vama, a învăţat olăritul de la meşterii din Vama, coordonând şi
iniţiind în olărit copiii din atelierul din Vama, unde îşi alină dragul
de simplitate şi creaţie artistică, derulând activităţi de modelaj
pe roată şi participând la expoziţii, cu obiecte realizate de tinerii
ucenici. Iată că răsare câte un om şcolit care nu lasă meşteşugul
să piară.
Frumuseţea portului popular se vede cel mai bine în ritualul
nunţii, acolo unde mireasa este cea care trebuie să strălucească
în faţa oamenilor. Povestea mireselor din Ţara Oaşului este una
aparte, tocmai de aceea aşezarea în carte a portului acestora
este una salutară. Începând, aşa cum fac specialiştii, pe firul istoriei, pornind cu studiul încă din epoca bronzului. Şi da, vorbim de această dată de un detaliu care face diferenţa.
Spune în prefaţă autoarea: “ cartea aceasta nu are pretenţia
unui studiu etnologic, etnografic, antropologic sau a unei altfel
de încadrări de sorginte ştiinţifică, care ar putea impune textului o anumită rigoare conceptuală şi funcţională la nivelul limbajului sau al metodologiei asumate. Conţinutul, mesajul,
complexitatea semnficaţiilor decantate în această carte-album
nu sunt dintr-un domeniu de cunoaştere specializat, ci mai’ degrabă din domeniul uimirii, tulburării şi al căutării... unui Sens... în
lumea în care trăim... sau, cum ar zice oşanul, o tropotim... De
aceea, ideea scrierii ei s-a născut din dorinţa simplă de a îm-
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părtăşi bucuria firească, copilărească poate, a participării Ia o
tradiţie unică din Ţara Oaşului - impletitul miresei, un obicei mai
puţin oferit privitorilor, dar dăruit tainic celor care au vederea întoarsă spre înlăuntru”. Eu însă aş spune că toate acestea se
regăsec aici şi mai mult de atât, un îndemn la o călătorie în satele
Oaşului, pentru a vedea sărbătorile celor care ţin de tradiţia Vie.
Ei oşenii ce au plecat în străinătate şi au adus luxul acasă, nu au
uitat de tradiţii.
„În sărbători, fetele obicinuiesc să se încingă cu o pocmată
(sau pogmată) brodată şi să-şi pună zgardă de mărgele. În
fiecare Duminecă poţi vedea două-trei, uneori şi mai multe fete
cari se deosebesc de celelalte prin felul cum sunt împodobite la
cap. Părul rămâne despărţit în două cu cărarea obicinuită, dar
pe obraji el cade în câteva cosiţe, iar înapoi este împletit într-o
mulţime de pătrăţele ca o reţea fină lăsată pe spate. La capăt el
este prins cu panglici de barşon. Aceasta este aşa numita coadă,
pe care o poartă mniresele, adecă fetele a căror zestre e gata.
De asemenea, o poartă miresele la cununie. Această coadă este
ţăsută de către o femeie pricepută şi lucrul ei durează 3-4 ceasuri, uneori şi mai mult. Pârul se unge întâiu cu unt. Coada
aceasta am găsit-o în toate satele Ţării Oaşului şi pare să constituie o interesantă particularitate a portului acestui ţinut. Pe
cap, aceste fete pun şi o cunună cumpărată dela oraş, făcută din
flori artificiale, mărgele şi husoşi“ scrie Ion Muşlea, în Cercetări
folklorice în Ţara Oaşului, în Anuarul Arhivei de Folklor, Academia
Română.
Studiul porneşte de la coafura în epoca bronzului, împletiturile„în plasă“ din mileniul II a Chr. (un interesant material semnat de arh. dr. Liviu Marta - Muzeul Judeţean Satu Mare), ajunge
la coafura feminină în epoca greco-romană (arh. dr. Carmen
Ciongradi - Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei), apoi ne
aduce povestea mireselor din Oaş îmbrăţişate de Regii României, prin pana scriitorului Ioan Nistor. În continuare putem
vorbi de un periplu fotografic jalonat de câteva repere bibliografice, de la găteala miresei în Ţara Oaşului, la rânduiala împletitului. Apoi prin imagini din cele mai vechi timpuri, ne
întâlnim cu mirese din acest ţinut legendar. Această reconfigurare în actualitate a unei practici ritualice străvechi, împletitul
miresei, se mai păstrează Raşca, Turţ, Gherţa Mică, Târşolţ,
Cămârzana, Certeze, Aliceni, Bixad. Ne povesteşte despre toate
acestea cea mai bătrână împletitoare a Ţării Oaşului - Irinca Petrii
Non Mihăilă din Racşa, care ne mai spune şi că mireasa din Oaş
este sursă de inspiraţie în artă, cele mai mari case de modă, dar
şi celebrii pictori şi fotografi inspirându-se de aici. Dispar meşteriţele în arta aceasta a împletitului, care este de o frumuseţe
aparte. Spre exemplu, la noi, în Ţara Năsăudului, fetele îşi împleteau cozi late ( cu zeci de şuviţe), obicei dus mai departe
acum doar de Genuca Ceuca de la Slava.
Şi poate de la ele ar trebui să înveţe tinerii, pentru că cu toate
cursurile de hairstylist, nici o coafeză nu ştie să împletească în
sute de şuviţe. Şi ar avea mult de câştigat pe plan international,
că tot suntem apreciaţi pentru aceste unicate.
În ploaia capului la mireasă se contopesc împreună două categorii de elemente distincte, părul după o tehnică arhaică,
într-o structură cu totul particulară şi originală, neîntâlnită în nici
o a ţarii cu această înfăţişare şi seria elementelor de împodobire:
cunună, zgărzi, barşoane, salbe şiruri de mărgele, flori ca rozmarinul şi struţii din flori de muşcate. Cercetătorul descrie cu min-

uţiozitate împletirea cozii, la care a asistat în comuna Racşa şi
care a durat 3 ore. Înainte de a se începe împletitul cozii, părul se
despleteşte şi se unge cu unsoare de porc sau cu unt, deoarece
în felul acesta se desface singur în şuviţe: se desparte de el singur.
Apoi e pieptănat circa 10 minute, se face cărarea la mijloc şi se
alege părul dintr-o parte. Se apucă această parte a părului de
deasupra tâmplelor şi a urechii, paralel cu cărarea de la mijloc, în
aşa fel încât femeia care lucrează are în mână tot părul din acea
parte a capului. Cu acesta va lucra mai întâi. Rămâne liber părul
din partea opusă, cât şi cel dinapoi. Părul astfel ales se piaptănă
din nou bine, după ce este iarăşi uns cu grăsime, pentru a se desface în cât mai multe şi mai subţiri şuviţe. Apoi se începe împletitura acestei părţi, dar nu din vreo margine, ci de la mijlocul
acestei mase de păr, mai jos de cărare cu vreo 3 degete. La un
moment dat, se ajunge treptat cu fiecare rând, la ambele margini, când şuviţa de margine se scade, împletindu-se ca o margine, ca o tivitură a părţilor laterale a acestei tăblii de păr. În
marginea din faţă, care se caută a fi cât mai peste ochi, se mai
scad şuviţele şi prinfacerea couţilor, colţişori făcuţi prin noduri
slobode, care constituie un fel de ornamentaţie a marginei din
faţă. Dar în timp ce marginea dinapoi e scăzută în aşa fel încât să
formeze o linie aproape perpendicular pe cărarea din mijloc,
marginea din faţă prezintă o linie curbă, aproape un arc de cerc,
pornind de deasupra ochiului, de unde e începută împletitura,
şi îndreptându-se spre înapoi, pentru a se întâlni, la un moment
dat, cu marginea dinapoi a tăbliei de păr luată în lucru. Se lucrează în cel puţin 70 de şuviţe. După ce e gata ţesătura dinapoi,
se pune această tăblie de ţesătură pe cap, se împreună, la spate,
prin cele două codiţe tăbliile laterale de coada groasă de dinapoi
şi apoi se împreună de aceste două tăblii laterale (funduri), legate
acum între ele, şi tăblia de dinapoi (coada) care se prinde jos, de
capătul cozii groase, făcută cu părul de dinapoi de dedesubtul
tăbliei. Acum coada e gata, apoi împodobită cu 3-5 bumbuşti
(flori lucrate din celofan) care se cumpără din târguri. În afară de
faptul că piesele de port cu care se cunună oşenii trebuie să fie
cele mai frumoase şi bine lucrate, trebuie să intre neapărat în
componenţa costumului de nuntă şi următoarele: guba (sumanul) pentru amândoi mirii, viganăul, coada şi cununa cu struţi
pentru mireasă, cămaşa cu mâneci largi, pălăriuţa mică, neagră,
cu batista mică brodată pe calotă şi pana mare pentru mire,
după cum spune Tancred Bănăţeanu, în Portul Popular din Ţara
Oaşului, Colecţia Caiete de Artă Populară, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti,1955.
Traducerea în engleză a cărţii asigură o vizibilitate mai mare,
astfel încât lumea aceasta a oşenilor devine una îndrăgită de toţi
cei care caută un colţ de rai încă nepoluat de postmodernism.
Atunci când vor dispărea tradiţiile, nu doar că vom fi mult mai
săraci, dar nu vom mai avea nici propria noastră identitate.
Magia şi frumuseţea nunţilor de demult apune. Modernul şi
influenţele societăţii urbane pătrund din ce in ce mai mult în
viaţa rurală. Puţine dintre obiceiurile străvechi se mai păstează în
zilele noastre. O felicităm pe Mihaela Grigorean pentru acest demers care, prin apariţia pe piaţa publicistică, este un bun ambasador al Ţării Oaşului, al judeţului Satu Mare şi al României. Căci,
citind cartea şi admirând fotografiile îţi doreşti ca măcar o dată
să ajungi şi tu aici, unde pulsează încă frumuseţi vii parcă desprinse din icoanele străbunilor.
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Capa,spada§iMonte Cristo
rAdu-ilArion munTeAnu

F

iu şi nepot de general francez, Alexandre Dumas-Père a
rămas, din perspectiva ultimelor două secole, cel mai
popular scriitor de capă şi spadă. Karl Marx se declarase
împotriva modului mai mult sau mai puţin neglijent în ccare
scriitorul trata istoria. Dar azi, libertatea pe care şi-o iau creatorii
de poveşti cu fond istoric – în literature şi film - nu doar depăşeşte cu mult libertatea pe care şi-o lua creatorul muşchetarilor, ci chiar teoretizează această libertate.
Dincolo de popularitatea intrinsecă a romanelor lui Dumas,
acccesta a lansat o modă. Fără a fi creat o şcoală. Cei mai prolifici romanccieri de gen sunt tot francezi. Este istoria franceză
mai atrăgătoare decât cea engleză, germană, spaniolă ori italiană – în sine? Greu de afirmat. Dar istoria franceză şi-a inventat
cu succes valorificatorii populari. Cei mai cunoscuţi urmaşi au
fost Paul Féval-Père, contemporan cu Dumas. În generaţia următoare s-au ilustrat Paul Féval fiul şi, mai ales Michel Zévaco.
Henri de Lagardère, Micul Parizian şi Cavalerul Pardaillan (cumva
împreună cu fiul său) sunt personaje mai spectaculare decât
gasconul d’Artagnan. În felul lor, mai excepţionale. Dar cavalerul
gascon, care străbate trei romane, rămâne nu doar prototipul,
ci marcat de perfecţiunea creaţiei.
Invenţia majoră a cuartetului muşchetarilor e dictonul de uz
multiplu, toţi pentru unul şi unul pentru toţi. Autorul foloseşte cu
abilitate punerea la încercare, în primul sequel, scris în anul următor, a prieteniei eroilor. Iată de ce muşchetarii rămân marca
identitară primă a scriitorului.
Totuşi, dacă există, în spaţiul de recepţie, inclusiv international, un continent poate majoritar, locuit de muşchetari, sigla
definitorie a sriitorului rămâne Monte Cristo. Înainte şi după
scrierea romanului.
Insuliţa Montecristo face parte din arhipelagul toscan, la distanţe aproape egale – câtea zeci de mile - la sud de Elba, la est
e Corsica şi la vest de coasta italiană. O stâncă greu acesibilă, cu
o istorie multiseculară. Loc de refugiu al călugărilor pustnici, alugaţi de pe continent de vandalii lui Genseric. Aceştia i-au dat numele latin Mons Christi. Un seol mai târziu fu ridicată mânăstirea
Sfântul Mamilian. Ale cărei ruini sunt punctul de atracție al
foarte micului număr de vizitatori admişi azi. Piratul otoman
Baba Aruj (Barbarossa) a cucerit insula, stabilindu-si baza între
zidurile mânăstirii. A circulat legenda că succesorul piratului,
Dragut, ar fi adunat o comoară imensă din pirateriile comise în
Mediterana.
Dumas a cunoscut insula în 1842, cu legendă cu tot, în urma
unei vânători pe Elba, ca oaspete a unui potentat francez. Legenda comorii ar fi stat la baza romanului. Interesant, sriitorul
nu pomeneşte deloc de ruinele mânăstirii. A căror prezenţă n-ar
fi încăput în logica naraţiunii. Intriga romanului, dezvoltată pe
tema răzbunării, i-a fost inspirată e documente de arhivă
poliţistă. Deloc neinteresant, faptele cunoscute din documente
sunt chiar mai spectaculoase decât acţiunea romanului. Dar
ştim că Dumas a avut un instinct al esenţializării. Iar negrii cu

care a lucrat (cel mai cunoscut - Auguste Maquet) au fost folosiţi
la munca literară de rutină.
Doi ani după apariţia romanului, Dumas se afla în posesia
unei clădiri pe care a denumit-o Chateau de Monte Cristo. Ridicată de arhitectul Hyppolite Durand în stil renascentist. În mijlocul unui parc englezesc, model de arhitectură peisagistă.
Ansamblul e localizat la Port Marly, pe malul stâng al uneia dintre meandrele Senei, la vest de Paris. Aproape de Saint Germainen-Laie, unde mareşalui Gerd von Runstedt şi-a avut cartierul
general. Risipitor, scriitorul fu nevoit să vândă proprietatea,
somat de creditori. Dar reuşi să obţină de la noul proprietar, care
era conştient că făcuse o afacere bună, dreptul de a folosi
castelui ca locuinţă. Documentele consultate nu motivează
aparenta generizitate, dar raţionamentul e la îndemână. Ocazia
unei investiţii se valorifică. Permisiunea acordată sporea valoarea de PR a proprietăţii.
Dumas a mai locuit în castel câţiva ani. În 1851 se exilă în Belgia. Până în 1870, când a părăsit lumea, a continuat să scrie. Dar
niciodată la nivelul marilor sale romane. Pentru care e cunoscut
în lumea întreagă.
Cât a locuit la Port Marly, Dumas a scris într-un mic pavilion,
construit în parcul proprietăţii. Clădire de un pitoresc aparte, în
stil neogotic. Conceput ca loc de muncă în linişte. Semnificativ,
scriitorul a botezat foişorul... Chateau d’If. Completând simbolistica ansamblului.
Castelul a cunoscut o serie de proprietari. Din ce în ce mai
neglijenţi. Ba chiar, un dezvoltator imobiliar intenţiona să-l demoleze, prin anii 70 ai secolului trecut. Din fericire, două societăţi cu activitate în conservare au colaborat la salvarea artefactului, l-au recondiţionat şi i-au obţinut statutul legal de monument istoric.
Dincolo de detaliile sculpturale, imaginea castelui e interesantă. Pe 3 nivele, e mai înalt decât larg.
Între antica insuliţă a pustnicilor şi peste veacuri, a piraţilor,
legendari şi castelui personajul devenit legendar, spiritul părintelui literar al acestuia sălăşluieşte lângă cotul Senei, la câţiva
paşi de la fel de legendarul han Le coq hardy.
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Aceea§i Frida, alte amintiri
miHAelA sTAnciu

P

oate că Mic dejun la Frida, volumul Angelei Baciu, publicat la
Editura Tracus Arte (2020), ar trebui să fie citit începând cu alonja în care
autoarea dă propriei cărți o notă explicativă generoasă, transparentă, al cărei
mesaj se reduce în franchețea unei afirmații: „Această carte, ei da, mi-a fost dictată”. Într-un verb la diateza pasivă stă
cheia unui volum atât de greu de clasificat într-un anumit gen literar. Un volum
pe care l-am citit ca o stângace care sunt,
cu înțelegerea aparte al celor care au
auzit măcar o dată spunându-li-se insistent „de ce nu ești și tu normală precum
ceilalți copii, uite, toți scriu cu mâna
dreaptă” sau „lingura-se-ține-în-dreaptafurculița-în-stânga”.
Rândurile scrise în loc de epilog au
valoarea unor însemnări marginale pentru poemele cuprinse în cele două părți
ale volumului: prin cocul ei trecea un
pește și locul ăla din coșul pieptului tău.
Acestea sunt notabile și inițiază cititorul
în legătură cu textul ce abundă în viraje
ce nu acoperă doar o perioadă de timp și
spațiu, ci una de revanșă față de tot ce a
fost nedrept prin alegere trăire cu asupra
de măsură.
Este un du-te-vino în spatele cuvintelor și al jocurilor lor (,,ce mai tura-vura
stângacii au noroc în viață. de pildă, eu
cos invers, adică în spatele acului. frida se
umple de clienți. v-ați hotărât? o cafea cu
lapte apă plată andrele cod galben de
ceață (și gutui din dulceață, am vrut doar
să găsesc o rimă, nu vă speriați!) n-avem
andrele aici, încercați la mercerie. în față
la „humanitas” un om de zăpadă”. E o dezordine impusă în grosul textelor acestei
cărți cu accente redate când pe un ton
jovial, când pe un ton trist. Totul se petrece în urma ciocnirii interesante dintre
o femeie stângace și balerinul cu coupde-pied-ul rănit. Povestea de dragoste
(căci despre o astfel poveste este vorba) îl
are ca protagonist pe T., personaj în jurul
căruia se torc amintiri, dar textul nu respectă milimetric șablonul creat în imaginarul colectiv, cu exclamații zaharisite
pentru că în Mic dejun la Frida sentimentele nu se exteriorizează, ci li se dă
șansa să se infuzeze prin tăcerea atât de

necesară uneori, prin gesturile mici și
aparent nesemnificative care țin doi oameni aproape, atât de aproape încât
amintirile lor se completează: „în dupăamiaza aia cu tine am ținut pentru prima
dată în mână un boomerang”; „mai știi
când ne-a prins ploaia lângă Cibin eu
alergam cu sandalele în mână fără să ne
pese că era marți trei ceasuri rele”; „mai
povestește-mi cum era la 2 Mai, nu mă
plictisești când îmi spui aceleași lucruri,
păi de câte ori nu mi-ai spus tu bancul cu
«o supă-i o supă» mereu e altfel, mai lung,
și supa tot mai groasă.”
Frida [Kahlo], pictorița spaniolă al
cărei nume este menționat încă din titlu,
rămâne motivul pentru care cafeneaua
omonimă din Sibiu este un loc frecventat
de poetă: „îmi plăcea frida cu rochiile ei
înflorate, pălării ciudate, sâni fermi, picta
cum o tăia capul fără picioare, purta seara
șaluri de lână”, dar mai ales pentru amintirile din acel local: „la Frida mi-ai spus
când mâncam omletă că-s frumoasă”.
Angela Baciu caută să păstreze din
fiecare experiență ce e frumos, doar ce e
frumos și rememorează întâmplări care
se derulează lent din motive eminamente subiective: „nu vreau să pierd nici
o clipă cu tine zilnic îți privesc ochii iar
ți-ai făcut o rană în frunte a mai apărut un
rid apoi mă cert cu genunchiul tău când
te doare” cu o deosebită grijă pentru distincția detaliului.
În malaxorul poetei intră rând pe rând
afirmații care își schimbă direcția de la o
propoziție la alta („mi-am cumpărat sandale noi, le-am luat când m-a prins ploaia
aia mare, se inundase și universității și
magheru. în titan găsești cea mai bună
cafea chiar lângă, ce curios, MedLife.
așteptam analizele”) și interogații care nu
par să ceară un răspuns, de cele mai
multe ori acesta fiind de la sine înțeles
(„în moscheea Schzade numai papuci la
intrare. ăștia nu expiră niciodată?! tot în
top... tot în top...”; „o lamă de ras, chibrituri arse, sfoară, un bilet de tren... dar,
unde-s zăpezile?!”; „femeia modernă fumează scria în reclama aia din ’37 la țigareta Doina și alături: cafeluța și țigara
vatămă ochii. pe cine să crezi? alte guri,
aceeași gamă; ce-i aia o femeie degra-

dată?”; pe 14 martie m-am născut prematur cu o aluniță pe mâna stângă între
degetul inelar și arătător, de ce n-o mai
am acum? mama Liz îmi spunea că ăla e
norocul meu”).
Volumul Mic dejun la Frida este o intersectare de idei, un inventar al călătoriilor (la Bușteni, Sibiu, Sinaia, Brașov,
Bruxelles), o experiența a copilului spusă
cu vocea adultului și a adultului cu un
noian de întrebări ce par copilărești, al
ironiei, al umorului negru savuros, al timpurilor care se amestecă într-o tandră
amiciție cu gândurile, al speculațiilor filosofice, una peste alta o carte scrisă din iubire.
Angela Baciu nu-și cosmetizează discursul și nici nu face eforturi în a demonstra că poezia pe care o scrie doar seamănă cu viața ei. Din contră, dă la iveală
faptul că textul disecă viața, e un ambitus cronologic, dar și unul al alegerilor.
Printre rândurile cărții sunt menționate
prezențe din viața reală (Nora Iuga, Riri
Manor, Irene Postolache, George Almosnino, Leon Almosnino), detaliu care dă
textului structură de tip diaristic („acolo
l-am găsit și pe bebe lăcătușul care i-a
reparat norei ușa – ce zi nebună, nora nu
răspundea la telefon, lucra în bucătărie și
eu alergam crezând că i s-o fi întâmplat
ceva”; „și eu tot la telefon mă sunase riri
manor vorbeam despre poezie și evreii
înmormântați în cimitirul din brăila”;„am
scris pe genunchi în cușete de dormit pe
bănci în dormitorul Irenei pe foile din
bonierul lui Adi de la «casa magică» (ce
era să fac îmi pierdeam ideea)”; „când
ți-am spus că l-am visat pe nino te-ai
mirat «povestește-mi» ai zis. se făcea că
era iarnă eram într-un muzeu priveam
portretele voastre vă semănau întocmai
aveați aceleași mâini, ce faci, ai ațipit?”;
„ce știu eu… ce zici că fuma bunicul tău,
Leon? Naționale.”)
În volumul Mic dejun la Frida latura
biografică ocupă rolul principal; totuși,
volumul nu poate fi privit ca o ieșire din
literatură, ci poate fi citit, mai curând, ca
un nou tip de literatură.


Educa\ie

www.revistaneuma.ro

90

Nr. 1-2(39-40)  iaNuarie-februarie 2021

Amestecate (Pandemia – agent reformator)

C

AdriAn cosTAcHe

ând scriu aceste însemnări, anul 2020 e pe sfârşite. A
fost un an prost pentru mine, aparatele casnice s-au defectat în serie, starea sănătăţii s-a deteriorat, maşina a
dat semne de bătrâneţe.
Pentru şcoală însă, 2020 a fost un an cu adevărat dramatic. Am
aflat astfel, că o parte a societăţii româneşti e încremenită încă în
vechi tipare; că Internetul n-a ajuns peste tot şi, drept consecinţă,
a mărturisit fără să clipească, un secretar de stat de la Educaţie,
circa 300.000 de elevi nu au putut face lecţii online. Şi te întrebi
atunci cam ce fel de şcoală au putut face...De nicio culoare, se
pare!...În condiţiile în care s-a vădit din nou şi din nou că guvernaţii
noştri au fost (acum avem un nou Guvern, au fost alegeri, la care
votanţii nu s-au prea deranjat să se ducă, democraţia căzându-le
greu la ficat, stomac, sau la cultura lor civică) au fost, aşadar, dacă
nu incomptenţi, atunci măcar speriaţi şi incapabili să-şi asume
răspunderea unei şcoli faţă în faţă, în micile comunităţi rurale,
adică acolo unde Internetul a lipsit. Consecinţele sunt bănuite: va
creşte cifra de analtabeţi funcţionali sau de „analfabeţi în ale ştiinţelor”, iar seriile acestea de elevi vor avea la un moment dat şi
reale probleme de relaţionare socială. Invăţământul online, la
rându-i, nu pare a fi tocmai potrivit pentru sănătatea copiilor...
Dar orice rău are şi partea lui de „bine”. Cu ghilimele sau
fără!...Fiindcă nu doar societatea în ansamblu ei s-a confruntat cu
probleme absolut lui, Statul fiind nevoit să-şi pună în valoare
funcţiile autoritare. S-a născut astfel „teoria conspiraţiei”. Pentru
românul „băţos” şi democratizat până-n pânzele albe, era mai
bine, probabil, ca în România să „funcţioneze” imunitatea naturală...Se scăpa astfel şi de primejdia introducerii unui misterios cip
în creierele noastre înfierbântate!
Experienţele asociate acestor luni de învăţământ online au,
pentru cine e dispus să reflecteze, semnificaţii aparte şi numeroase... Nu doar că şcolile trebuie digitalizate – ceea ce probabil se
va şi întâmpla într-un termen rezonabil – ci că mai ales că acestea
trebuie să fie regândite în ansamblu funcţionării lor. Reforma, care
acum a devenit cu adevărat imperioasă, recompusă sub presiunea
pandemiei, ar putea să fie o reuşită, dacă se vor găsi oamenii pe
măsură s-o facă... Şi nu doar nişte ONG cu viziuni mai mult sau mai
puţin fabuloase. Fiindcă va fi imposibil de acceptat, cu toate
protestele previzibile ale sindicatelor, ca în continuare un elev de
clasa a VI-a să aibă 12 materii de studiu. Nu atât programele sunt
acum„Cuiul lui Pepelea”, ci întârziata reformă a„planurilor-cadru”,
adică risipirea nepermisă a unor cunoştinţe din domenii înrudite în
discipline separate de studiu: se studiază separat în ciclul gimnazial
Geografie, Istorie, Biologie când cel puţin două dintre ele se pot
preda unitar sub titulatura unei singure discipline de studiu. Discipline separate sunt şi Educaţia antreprenorială şi Informatica, pe
când de fapt ele sunt mai mult decât complementare şi condiţionate!... Cândva, în România aceea veche, cu un învăţământ excesiv
academizant, profesorii aveau totuşi duble specializări: istoriegeografie, fizică-chimie, română-engleză etc. Şi nu întâmplător!...
Dar o decizie de restructurare a planurilor-cadru nu se realizează doar administrativ, ci presupune şi o acomodare a sistemului la o nouă viziune, la o nouă„formă a minţii”, ceea ce s-ar
putea să fie foarte dificil de realizat. Un risc este şi diluarea structurilor de predare, a finalităţilor actualelor discipiline de studiu, fi-

indcă, deşi despre secolul XXI s-a zis că va fi un secol al sintezei,
el s-a dovedit, din cauza noilor tehnologii, şi mai analitic decât
secolul trecut. Ceea ce a avut ca urmare criza de„minţi sintetice”,
decizionale , absenţa a unor oameni care să refacă în condiţiile de
azi o viziune caracterizată printr-un„enciclopedism”funcţional.
Dar învăţământul online ne-a amintit şi de povestea că „împăratul e gol!”. Cazurile de „derută profesională” din partea corpului didactic n-au fost puţine. Între altele şi fiindcă ceea ce s-a
numit reforma ultimilor ani, a fost în multe cazuri doar expresia
unor „fiţe metodice” menite să creeze un... fum al mo-dernizării.
Caracteristici de bază ale unui învăţământ proble- matic, motivate de principii solide ale psiho-pedagogiei au fost împins în
umbră, iar acum noile modalităţi didactice (derivate în fond din
ceea ce s-a numit cândva „învăţarea prin descoperire” sau „învăţarea prin problematizare”) şi-au dovedit vulnerabilitatea,
arătând că în fond abilităţile de muncă independentă, de
studiu invidual, ale elevilor sunt la pământ... La fel ablităţile de
gândire critică, deşi de aproape un deceniu s-a tot vorbit de cultivarea acesteia. Sau existenţa unor abilităţi de„a învăţa cum să
înveţi”. Amândouă au fost „duşul rece” administrat de elevi profesorilor lor, nevoiţi să constate că dialogul real lipseşte din şcoală
într-o măsură îngrijorătoare, sau e formal, iar elevul nu este deloc
sau aproape deloc partenerul profesorului. Cazurile în care, în
cadrul lecţiilor on-line, elevii au refuzat să răspundă sau au închis
calculatorul, deşi nu există o statistică, sunt probabil impresionante ca număr. Motivele sunt variate, dar unul, esenţial, ţine de
profesor şi de„metodica”motivării elevului, de capacitatea profesorului de a găsi întrebarea/cerinţa/ potrivită, de puterea lui de a
provoca o minte,„comodă”de cele mai multe ori; creaţie a unui învăţământ care a înţeles prea mult reforma ca pe un scenariu în
centrul căruia s-a aflat „şcoala prietenoasă” atât de prietenoasă,
încât cunoştinţele trebuiau să vină ca nişte „pere mălăieţe” şi se
instalau instant în mintea elevului comod. Astfel, şcoala s-a
populat cu„minţi leneşe”, pentru care studiul temeinic a devenit
un... chin.
In cazul învăţământul primar, învăţământul online a fost un
eşec total. Fără aportul părinţilor – atâta cât a fost – şcolarului din
clasele I-IV i-a fost, în cele mai multe cazuri, practic imposibil să
se acomodeze la o astfel de învăţare. Numeroase cazuri vorbesc
despre părăsirea„orelor”şi întoarcerea copiilor la activităţi ludice
relaxante...
Nu există şi nu va exista „o dare de seamă” despre şcoala în
vremea pandemiei. Dar măcar impresionist, unele lucruri ar trebuie reţinute şi transformate în subiecte de reflecţie. De pildă,
mai nimeni nu are azi date certe despre calitatea corpului profesoral din România: câţi dintre profesori au fost formaţi la universităţi particulare, câţi dintre ei, în locul practicii pedagogice, au
făcut rost de o adeverinţă„salvatoare”. Bănuiala este că, în ultimul
deceniu a avut loc un recul masiv al calităţii profesionale a acestora...
O reformă reală, de substanţă, şi nu una de „fiţe”, nu poate
avea loc azi fără o discuţie serioasă privind comptenţele „reale”
ale corpului profesoral. Dar cine ar mai putea s-o facă ?!...


91

Nr. 1-2(39-40)  iaNuarie-februarie 2021

Ecran literar

www.revistaneuma.ro

Albatros §i amant al mor\ii

A

m avut șansa să văd un biopic
(așa îi zicem acum unui film
biografic!) despre Leopardi
(1798-1837). El, precursorul romantismului, și-a petrecut ani mulți în bogata
bibliotecă a tatălui, care era un nobil din
Recanati. La 15 ani știa 7 limbi – latina,
greaca, ebraica, engleza, etc. Până la 20 de
ani nu a ieșit din casă. Era fragil, cu oase
firave, mereu supravegheat de tatăl
convins că menirea fiului e doar studiul.
Abia în 1820 a plecat la Roma și la Florența. Scria despre nefericire, desigur,
trăind iubiri neîmpărtășite. A murit la
Napoli la 39 de ani.
În 2014 apare pe ecrane filmul
Leopardi de Mario Martone. Joacă Elio
Germano (Leopardi) și Michele Riondino
(Antonio Ranieri). O parte a filmului s-a
realizat în casa de la Recanati. Minunată
reconstituire a străzii, plus imaginea genială semnată de Renato Berta. Leopardi
suferea de astm și scolioză, înconjurat de
un tată posesiv și o mamă bigotă. Pentru
el, biblioteca era o colivie funestă. Ura
orașul care îi îngheța privirea, speranțele,
convins fiind că toți se complac la nivelul

AlexAndru JurcAn

animalier, preocupați doar de conservarea
primară a vieții. „Toată viața am fost
solitar…”– afirmă poetul, crezând că„adevărul e în îndoială”. În ce privește pesimismul, e un precursor al lui Schopenhauer.
Dacă eu aș fi Leopardi din film, v-aș
repeta următoarele: - Mă vedeți? Am cocoașă, mers greoi, am astm și sunt gârbov.
Un fel de albatros al lui Baudelaire, un
Rimbaud italian și un amant întunecat al
morții, cum m-a numit Musset. Sunt un
pesimist lucid, un voyeur al aventurilor
erotice ale lui Antonio Ranieri. Vă sperie
deteriorarea mea fizică? Nu mă pot deplasa fără baston. Urăsc mediul corupt și

fals. Cu toate acestea, opiniile mele nu
sunt rezultatul suferințelor mele fizice. Cei
ce-mi citesc poemele îmi reproșează
melancolia și tristețea Cred și scriu: „o
mlaștină-i lumea”. Stau adesea pe malul
mării și știu că nu pot fi iubit de frumoasele femei. Într-o seară, prietenul meu
Antonio m-a dus în labirintul desfrâului,
dar nici acele prostituate nu m-au dorit.
Vedeți? A izbucnit holera, iar eu scriu un
poem despre Pompei. Notez: „de azi
înainte vei tăcea pe veci, obosita mea
inimă!”
Cine a fost Antonio Ranieri (18061888)? I-a dat ospitalitate lui Leopardi la
Napoli, iar sora sa, Paolina, s-a ocupat de
poet cu mare devotament. Pe cheltuiala
sa, Antonio a publicat lucrările lui Leopardi. În 1880 a scris cartea Șapte ani cu
Leopardi, prin care – credem – a încălcat
intimitatea poetului.
O regie minuțioasă, o muzică hipnotică și prestația incredibilă a actorului Elio
Germano, care ar merita din plin chiar un
Oscar pentru interpretarea răscolitoare și
profundă.


Supus la sânul unei iubiri curate

M

i-a plăcut mult filmul Pianul
de Jane Champion , de aceea
n-am ezitat să văd Bright
Star/Steaua strălucitoare din 2009. Da, am
avut încredere în seriozitatea sa regizorală, în minuția reconstituirii. E un film
despre poetul Keats (1795-1921), reprezentant al romantismului englez, alături
de Byron și Shelley. S-a născut în familia
unui grăjdar, a fost agent sanitar la Londra, apoi s-a apucat de scris, s-a îndrăgostit de Fanny Brawne și a murit la
Roma, la 25 de ani, bolnav de tuberculoză. Ce e ciudat cu posteritatea… că a
fost recunoscut doar după o jumătate de
secol. Nimeni nu se mai miră de asemenea fenomen.

Operatorul Greig Fraser face minuni:
caută lumini adecvate, unghiuri inedite,
desemnând fără ostentație o picturalitate
elaborată. Tot timpul se folosesc versuri
din volumul Endymion, recitate de Fanny
sau de însuși Keats. Acolo e și prietenul
poetului, nesuferitul și vulgarul Charles
Brown, care își ia rolul de protector, ca un
câine de pază, agasant, opunându-se
iubirii, ca o soacră acră. Mă rog, el crede
că poetul fragil și bolnav trebuie să se
ferească de efuziuni sentimentale.
Keats știe că dacă poezia nu e scrisă
firesc, mai bine să nu fie scrisă deloc. Că
poemul trebuie înțeles prin simțuri. Că el
și Fanny sunt „înrourați cu mângâieri”, iar
el se vrea „supus la sânul unei iubiri
curate”. Da, filmul e o melodramă, dar
cum altfel, dacă e vorba de viața scurtă a
lui Keats? Desigur, niște clișee, dar cu
imagini poetice. Un prieten zicea că e un

film „subțirel”. În ce sens? Dacă e amor
romantic, atunci musai comuniune cu
natura. O perdea în vânt, o albină, o cameră plină de fluturi – metafora clară a
efemerității – scrisori, pisica, vioara…un
arsenal studiat, necesar, convingător.
Iubirea e așteptare maladivă în câmpiile
cu flori, printre toate frumusețile bucolice.
În rolul lui Keats joacă Ben Whishaw.
Unde l-ați mai văzut? Păi… Parfumul,
Daneza, Lobster… Are figura angelică și
pală de albatros rătăcit în pragmatismul
cotidian ucigător. Fanny e interpretată de
Abbie Cornish. Nu știu cum, dar are atâta
forță în rolul unei îndrăgostite, fără
edulcorări, cu expresie echilibrată, dar pur
și simplu magică. Iată că Jane Champion,
regizoarea, și-a adaptat stilul poveștii,
într-o regie fluidă, oferindu-ne un film
extrem de senzual.
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inomul artistic Iulia Rugină şi
Oana Răsuceanu, cunoscut pentru filmele de scurtmetraj Captivi
de Crăciun (2010), Să mori de dragoste
rănită (2014) şi cele de lungmetraj Love
Building (2013), Alt Love Building (2015),
Breaking News (2016) etc., revine de data
aceasta în teatru pentru o colaborare scenaristic-regizorală, spectacolul ‘88/’89, o
dramedie montată în 2019 într-un apartament cu trei camere dintr-un bloc din
cartierul Militari, care păstrează atmosfera
de design arhitectural din perioada comunistă, un proiect muzeal marca Ferestroika.
Spectacolul a fost transmis online, pe platforma Vimeo, în perioada 28 – 31 decembrie 2020.
Autoarele ne prezintă povestea unei
familii care se pregăteşte pentru noaptea
de Revelion dintre anii 1988-1989. Cadrul
scenografic este desprins din perioada comunistă: televizorul alb-negru cu tub, peştele bibelou, telefonul cu disc, aparatul de
radio, magnetofonul cu benzi, covoarele şi
restul pieselor de mobilier sunt autentice,
veridice vremurilor dinainte de 1990. Ilustraţia muzicală este şi ea specifică anilor
‘80: personajul masculin pune la magnetofon benzi cu Modern Talking, Vanessa
Paradis, Ricchi e Poveri, Saragossa Band,
apoi deschide radioul unde se aude muzica de la Radio Europa Liberă; recunoaştem chiar şi semnalul sonor al postului. Pe
fundal, la TV se prezintă momente umoristice ale Televiziunii Naţionale, cu Stela Popescu şi Dem Rădulescu, iar la miezul
nopţii se transmite discursul de Anul Nou
al lui Nicolae Ceauşescu. Mâncarea şi băutura sunt cele care se regăsesc la petrecerile hibernale: sarmale, piftie, salată de
boeuf, vişinată.
Spectacolul, de fapt, un scurtmetraj filmat panoramic, ne relevă un episod din
tristul serial numit comunism. Acţiunea
este conformă vremurilor şi nimic spectaculos nu se întâmplă în cele 47 de minute
cât durează piesa. Alex şi Clara Ionaşcu
sunt personajele centrale în jurul cărora
este axată povestea. Cei doi tineri soţi îşi
dezvăluie gândurile, impresiile, temerile,
supărările din existenţa lor în noaptea dintre anii ’88-’89. Aceştia aşteaptă la petrecerea de Revelion un alt cuplu, pe Mircea şi
Roxana, care nu mai ajung la masă. Este

momentul în care în scenă îşi face apariţia
un obiect-personaj, telefonul, care animă
cadrul static al acţiunii, ce curgea prea lin
până atunci. Ni se reaminteşte problema
cuplajului telefonic, când doi abonaţi ai
serviciului naţional de telefonie fixă aveau
aceeaşi linie telefonică, dar numere diferite, astfel încât puteau vorbi doar pe rând
şi îşi puteau asculta convorbirile. De fiecare
dată când doreau să ia legătura cu prietenii
lor, intervenea vecina preocupată cu urările de Sărbători, care bloca apelurile importante. Reuşita unei convorbiri în noaptea de Revelion devenea o bătălie câştigată. Umorul este dat de dialogul din
spatele receptorului şi de situaţia în sine, în
rest avem parte de replici de dramă. Cei
doi află de la Mircea că au chemat Salvarea
pentru că Mariei i s-a rupt apa şi va naşte
prematur. Neajungând încă cei de la Salvare, Alex se gândeşte să apeleze la mama
sa care avea pile şi relaţii în domeniu,
cunoscându-l pe profesorul Marinescu de
la Spitalul Giuleşti care ar fi putut asigura
asistenţa medicală de urgenţă, dar pe care
nu doreşte să-l deranjeze de Revelion. Pe
parcursul nopţii, relaţia dintre personaje
ajunge în zona conflictului: între soţ-soţie,
pe tema spargerii unui borcan de gogonele, a degustării preparatelor înainte ca
masa să înceapă, a apelurilor telefonice ale
soţului către mamă, apoi pe cea a identificării sexului interpretului unei melodii,
până la intentarea divorţului de către soţie
(cei doi copii ai cuplului se află în vacanţă la
părinţii Clarei), şi între vecini, din cauza cuplajului telefonic.
Alte subiecte abordate: invocarea lui
Moş Gerilă (în convorbirea telefonică cu
unul dintre copii), a astrologiei (zodia copilului nou-născut al Roxanei şi al lui Mircea,
un băiat Capricorn), a superstiţiilor (urările
înainte de ora 0.00 aduc ghinion), procurarea unor alimente şi băuturi greu accesibile acelor timpuri (Pepsi), înfăptuirea unui
avort care se aduce vag în discuţie şi chiar
o posibilă legătură cu Securitatea a cuplajului. Urmează drama conjugală... Clara,
care nu se mai regăseşte în acest mariaj,
vrea să divorţeze de Alex.
Personajele portretizate de cei doi actori sunt preluate din lumea blocului, oameni simpli, civilizaţi. Nicoleta Lefter (n.
1982) este Clara, soţia care face legea în

casă; ea încearcă să găsească argumente
pentru ca mariajul să continue, dar în final
se hotărăşte să divorţeze. Ea invocă principalele motive pentru a isca nemulţumirile
conjugale, scânteile reproşurilor faţă de
Alex apărând la fiecare pas şi din cauza restricţiilor din perioada comunismului. Şerban Pavlu (n. 1975) îl interpretează pe
Alex, soţul paşnic, neconflictual, care trece
cu vederea faptul că mariajul nu prea merge, evitând discuţiile serioase, asumarea
unor decizii şi schimbând subiectul în momentul aflării intenţiei Clarei de a pune
capăt căsniciei. Postura, timbrul vocal,
umorul negru îi sunt caracteristice unui
actor excelent în fiecare rol abordat.
După miezul nopţii, cei doi adorm pe
canapea. Apoi îşi urează cu întârziere „La
mulţi ani!”şi apar amintirile aluzive despre
un posibil avort petrecut în urmă cu 11
ani... Finalul spectacolului îi surprinde pe
Alex şi Clara dansând pe romanţa „Un albastru infinit” a Angelei Similea şi cu concluzia soţului: „1 ianuarie, cel mai frumos
început de an. Ce an va fi!”. Ca în cazul multor scurtmetraje româneşti, acţiunea este
lăsată neterminată, privitorul trebuind să
îşi imagineze cum va continua povestea
expusă până la un punct... Deşi, în cazul de
faţă, putem descoperi dez-nodământul:
cuplul va divorţa la un moment dat, poate
înainte de începerea evenimentelor Revoluţiei din 1989.
Se vede că cele două autoare provin
din lumea filmului, construcţia scenelor
fiind filmică, bazându-se pe autenticitatea
perioadei în care se desfăşoară acţiunea
spectacolului, scenografia, recuzita şi muzica încadrându-se perfect în perioada
anilor ’80. Producătorii afirmă că este primul spectacol imersiv VR, deşi online, de
pe ecranul smartphone-ului, nu se văd
efectele video spectaculoase, doar imaginea panoramică, cadrele derulându-se
normal, iar scenele fiind decupate prin
efectul lumină-întuneric.
Spectacolul este un experiment sub
mantia căruia se prezintă o poveste dintr-un trecut zbuciumat. Ca să putem trăi,
nu trebuie să uităm trecutul, pentru a
putea conştientiza valorile pe care le avem
în prezent şi evoluţia noastră ca indivizi
prin epocile existenţei.
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iguranța teribilă de sine, sentimentul de inamovibilitate, succesele anterioare în lanț, de ani și ani, drepturile absolut fabuloase calculate numai în euro, cu
trei zerouri și 5 cifre, sfidătoare față de performanțele din alte
domenii de activitate despre care nu se vorbește, dar și statutul
de invincibilitate le urmăresc și cu gândul la luptele corp la corp
cu cenzura ideologică din anii ’70-’80, când a fi jucat pe o scenă,
fără concesii majore, era un adevărat triumf. Exista și bucuria
afișului. Acum, regia electorală promovează figuri anoste, mediocrități frapante, poze obsedante pentru care se cheltuiesc
sume exorbitante. În afara Teatrului Dramaturgilor Români, a
Teatrului de Comedie care promovează câștigătorii concursurilor de comedie, selectiv, a TNB care mai scoate la iveală noi talente, a Teatrului Metropolis care joacă nu țonțoroiul pe
mormintele dramaturgilor în viață, ci chiar dramaturgi viabili, și
a Teatrului „Nottara”, din când în când, restul e... durere. Mă exclud din ecuație. E de neînțeles pentru mine politizarea subtilă
a repertoriului național, sentimentul dramaturgului de valoare
asasinat prin ignorare. Un exemplu: Viorel Cacoveanu o fi el de
stânga, de dreapta, treaba lui, dar are un set de comedii satirice
extraordinare. Ei, și? Sunt deranjante? De ce nu se joacă? Sunt
incizii adânci în societatea contemporană. L-am văzut pe Viorel, cu ani în urmă, la„Nottara”, plângând de fericire, în genunchi,
ca la biserică, la spovedanie, pentru un text montat prin bunacredință a lui M.M.I., director atașat breslei, la Giurgiu, până la înlăturare... Am văzut un spectacol semnat de dl Hausvater la
Pitești, fabulos, firește, dar tot pe tema Holocaustului, despre
care am scris entuziast. De câte ori s-a jucat? Ce impact a avut
el în conștiința publică? Un spectacol grandios artistic și financiar cu Trei surori, modernizat până la absurdul absurdului, interpretat magistral, cu o scenografie de tip hollywoodian, cât o
fi costat? Cât s-a jucat?
La Teatrul Național de Televiziune am vizionat Somnoroasa
aventură. Mă număr printre supraviețuitorii celor două premiere
maziliene și am în minte perfect regia acelor spectacole. Așa
cum I. L. Caragiale scria ancorat, hipnotizat de acele halouri specifice epocii sale, tot așa a făcut și Mazilu. Dl Dembinski, cu tot
respectul, aduce portretul lui Nicolae Ceaușescu pe scenă și îl
ține cu fața spre spectatori două ore și jumătate. Somnoroasa
aventură nu este o piesă anticeaușistă. Caragiale își focusa satira
la nivelul Consiliului Județean. Nu ataca mai sus de atât. A pune
la zid morții este de acceptat în teatrul-document. Curajos cu
adevărat a fost Tudor Popescu în Concurs de frumusețe. O piesă
realistă, fără metafore acoperitoare ale atacului satiric. O piesă
care nu i-a entuziasmat la lectură nici pe Silvestru, nici pe Stela
Popescu. Dar a fost un triumf! Tocilescu!
La TDR am vizionat multe spectacole excelente și scenarii
regizorale. O fi Teatrul Regizorilor? Pe afișul online este un spec-

după I. L. Caragiale
Scenariul și regia:
Alexa Visarion

tacol Caragiale montat de un mare regizor, Alexa Visarion.
Nocturnele lu’ Leonida sună foarte frumos. Ceea ce oferă este
o năzdrăvănie scenaristică. E o comedie fără vaccin. Nu auzim să
avem și noi vaccinații noștri cum au și occidentalii vaccinații lor.
Spectacolul amestecă textele genialului nostru scriitor. Se
pierde fluența lui Leonida. E altcineva. Piesa începe clovnește
cu un Leonida cu frac peste pijama și cu joben. Aici e fracul sub
pijama! Nu este Leonida-Leonida! Prin suprasolicitarea ideii, un
mare comic, Marian Râlea, face eforturi peste eforturi să fie
normal în absurd și credibil în incredibil. E un joc în sine.
Doamna Rodica Mandache nu se lasă dusă de valul entuziasmului regizoral. Dna Mandache este din Caragiale, este chiar
Efimița, deși o vedem pe post de croitoreasă la domiciliu. Și dl
Râlea este, dar intră într-un cerc vicios al unui text stufos.
Pe scenă se vorbește despre libertate la putere: „E dreptul
meu!”, „E drapelul meu!”. Suntem însă departe de steagurile lui
Pristanda și chiar de steagul Uniunii Europene. Europa era una
în secolul al 19-lea și e cu totul alta în secolul 21.
O prezență agreabilă, conformă cu realitatea noastră în care
vedem tot mai des pe micile ecrane fuste mini care ne distrag
atenția de la problemele maxi, este o Safta modernă, adecvată
pandemiei și comediei, interpretată vioi, sexy de Amelia Ursu.
Alexa Visarion oferă un spectacol de teatru ultraprofesionist
din care nu lipsesc nici măcar pompele funebre. Dar actualitatea pandemică este mai mult la nivel regizoral decât în cel structural filosofal și se bazează pe adrenalina imaginației insuflate
marilor actori comici care fac risipă de ea. Scenografia (Viorica
Petrovici) este aceea a haosului, jurnalele nu sunt online, ci tot
cele de hârtie, „Răcnetul Carpaților” urlă la fel. Costumele sunt
amuzante, din garderoba clasică. Efectele sonore au rezonanță
și tehnica transmiterii onorează colectivul versat al tehnicienilor de la TDR.


Foto: teatruldramaturgilor.ro

dinu GriGorescu

NOCTURNELE
LU’ LEONIDA

Marian Râlea, în spectacolul Nocturnele lu’ Leonida,
adaptare după I. L. Caragiale de Alexa Visarion
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Falsul documentar în crea\ia lui Woody Allen
rAlucA FArAon

W

oody Allen este un regizor
inovator, care se reinventează continuu. Dincolo de faptul că este un extraordinar scenarist, e
atent și la modalitățile prin care o anumită viziune despre viață sau artă trebuie
transmisă pentru a fi credibilă. În creația
sa, există două filme realizate prin metoda falsului documentar. Zelig, din anul
1983, și Acorduri și dezacorduri, din anul
1999. În cartea Woody Allen în dialog cu
Stig Björkman, regizorul mărturisește că a
ales această metodă de realizare pentru
a da un plus de verosimilitate scenariului
care, cel puțin în cazul filmului din 1983,
este cu totul și cu totul inedit. Leonard
Zelig este un „om fără însușiri”, un evreu
traumatizat în copilărie care, pentru a fi
acceptat de ceilalți, începe să dobândească trăsăturile fizice/ vestimentare/
de accent ale anturajului: poate deveni
de culoare, asiatic, obez, francez, nazist
etc. Falsul do-cumentar prezintă cazul ca
pe o curio- zitate a lumii psihiatrice, dar
care a făcut răsunet și în mass-media,
drept pentru care sunt prezentate diferite
puncte de vedere, în retrospectiva cazuistică. Dau mărturie psihiatra (Mia Farrow) care l-a tratat și i-a ajuns soție, sora și
mama acesteia, diferiți jurnaliști, Geraldine Page, dar și personalități culturale
care au acceptat să intre în acest joc:
Susan Sontag, Saul Bellow, Bruno Bettelheim. Filmul transmite un mesaj grav:
este vorba despre conformism, despre
nevoia omului de a se face plăcut în societate, de unde și pericolul manipulării
sau al pierderii identității. Dar falsul documentar atenuează senzația de parabolă
sau poveste incredibilă, tocmai pentru ca
mesajul profund să își atingă scopul. În
același timp, regizorul a avut ocazia de a
prezenta epoca de aur a jazz-ului, a filmului alb-negru de la sfârșitul anilor ‘20
prin aceleași metode ca în epoca respectivă, astfel încât senzația este că asiști atât
la un documentar realizat în acei ani, cât
și la un film contemporan, în părțile color.
Operatorul de geniu Gordon Willis a filmat cu obiective vechi din anii ‘20, camere de filmat și echipamente de sunet
vechi, cu aceeași lumină ca atunci. Regi-

zorul mărturisește că a folosit matte-uri
pentru ca filmul să capete acea lumină
pâlpâitoare, s-au făcut zgârieturi pe negativ, astfel încât impresia finală este de
naturalețe, cu atât mai mult cu cât o
parte dintre persoanele care vorbesc în
film sunt amatori. Interesantă este ironia
subtilă a lui Allen. Inițial, filmul se numea
Omul schimbător, care a devenit titlul
filmului din film despre Leonard Zelig.
Acest cameleon uman, acest om fără
identitate, care a dorit să fie precum
ceilalți, creează, la rândul lui, un fenomen
de imitare în masă: sunt compuse melo dii inspirate de el, se fac filme, se creează
jocuri, sunt realizate imprimeuri pe șorțurile gospodinelor. Devine un „model”.
El, care voia să fie precum masele, este
imitat de mase pentru că e „diferit”. Criticii
francezi laudă filmul pentru eclectism
cultural și dau un nume chiar acelui film
care se dovedește un amestec subtil de
aluzii culturale, și anume „fenomenul
Zelig”.

Acorduri și dezacorduri din 1999 este
color, dar evocă aceeași perioadă de aur
a jazz-ului din anii ‘30. O serie de specialiști în jazz, printre care Woody Allen,
vorbesc despre un personaj apocrif,
Emmet Ray, un chitarist genial, afemeiat,
cu ciudățenii precum împușcarea șobolanilor la groapa cu gunoi și contemplarea trenurilor, în plus, alcoolic, guraliv și
cleptoman, ocazional, proxenet ghinionist. Îl invidiază pe Django Reinhardt, în
fața căruia leșină când îl ascultă cântând.
Falsul documentar, prin prezentarea dozată a unor informații, ba chiar relativizarea lor prin prezentarea a trei versiuni
ale aceleiași întâmplări (ceea ce este verosimil, întrucât, despre artiști, circulă povești contradictorii), atenuează posibila
aversiune pe care ar putea-o genera personalitatea lui Ray. Dacă în Zelig, protagonistul era mai puțin evidențiat prin joc
actoricesc, el era, de fapt, nevoit să fie
„șters” ca temperament, în cazul acestui
film, accentul cade tocmai pe personalitatea contradictorie a chitaristului, pe
spiritul lui cabotin, pe contrastul dintre
talent și egocentrism. A fost intuiția fenomenală a lui Sean Penn de a-l interpreta în așa fel încât să îi dezvăluie o
anumită latură tragică, pe lângă un șarm
involuntar, și inteligența lui Allen de a-i
pune în contre-emploi o iubită mută.
Inspirată din eroinele lui Chaplin și din
Harpo Marx, Hattie (Samantha Morton)
este personajul care accentuează nebunia alegerilor greșite ale lui Ray, dar și
umanitatea sa, descoperită prea târziu.
Filmul acesta, deși mai puțin spectaculos,
are o poezie și un umor ironic, pe lângă
jocurile actoricești remarcabile, care îl fac
special.
Falsul documentar, fie că prezintă realist o epocă, dar un personaj fantasmagoric, cum e în Zelig, fie că atenuează prin
prezentarea unor puncte de vedere ale
specialiștilor, impresia dezagreabilă a unui
cabotin care își ratează viața și cariera printr-o serie de alegeri sentimentale greșite,
în Acorduri și dezacorduri, reprezintă o
modalitate onestă și surprinzătoare de a
spune povești în manieră postmodernă.
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Terra incognita,Teza de doctorat a lui Mircea Ghi\ulescu,
Traian T. Co§ovei §i vâscul, O comedie cu ac\iunea în zilele noastre,
Constantin Lucaci §i o dona\ie de milioane, Pe lacul auriu cu Dinu Cernescu,
Cezarul Gârbea §i iubirea sa teatrul
ion cocorA
25 februarie 1982. Pe afişul Naţionalului clujean figurează
de ceva vreme spectacolul Terra incognita pe texte de Emil
Botta și dedicat lui Emil Botta. Nu știu de ce l-am ocolit și nu
m-am înghesuit să-l văd la premieră. Autorul acestui gest de
omagiere a unui mare creator, poet și actor de stirpe aleasă,
este în triplă ipostază (scenarist, regizor și interpret) tânărul
actor Paul Basarab, el însuși un personaj complex și complicat,
inteligent și sensibil, dar și ușor bizar și imprevizibil, marcat de
traume și gânduri întunecate. În fine, mă hotărăsc să-i văd spectacolul la săptămâni bune după premieră și pot spune nu
numai că e lucrat cu profesionalism, ci și că m-a neliniștit și tulburat. În centrul său stă, la nivel de „story”, opera și personalitatea celui care a scris Întunecatul april și l-a interpretat
magistral pe Ion din Năpasta, poetul și actorul din stirpea celor
rari. Paul Basarab a intuit prin modul cum şi-a alcătuit scenariul, prin poemele selectate, structura de monolog, discret
confesivă, a poeziei lui Emil Botta. Teatralitatea ei nedisimulată,
sesizabilă deopotrivă în substanţă şi formă, asigură dintru început scenariului coerenţă şi o desfăşurare cu o evoluție gradată. În calitate de regizor şi interpret, foarte bine completat de
semnele scenografice propuse de Mircea Matcaboji, Paul Basarab nu se mulțumește să rostească textul, ci conturează imaginea unui destin dramatic, a unui personaj enigmatic, cu o aură
stranie, fixându-l, cu mijloace regizorale şi actoriceşti individualizate, în spațiul unei expresive metafore scenice. Fiecare
poezie îşi pierde în spectacol autonomia, devine dependentă
de întreg, apare ca o voce a unei conştiinţe în permanentă nevoie de confruntare, al cărei fond filosofic îl aminteşte pe Hyperion. O analogie cu Luceafărul eminescean poate fi făcută, de
fapt, nu numai prin prisma accepțiunii ce se conferă Creatorului, ci şi prin atmosfera şi simbolurile ce conlucrează la edificarea unui ansamblu limpede și armonios, ca indicii ale unei

gândiri regizorale ambițioase. Atitudinea şi gestica interpretului Paul Basarab, prin firescul cu care evită patetismul și excesele
verbale, accentuând nuanțat stări şi idei, arătă sigure şi nu
puţine dovezi de vocație actoricească. Terra incognita e un
spectacol frumos, original, emoţionant. Poate chiar e mai mult
decât un spectacol. În opinia mea e și o plecăciune evlavioasă
dinaintea unicității marelui Emil Botta.
28 octombrie 1994. Aproximativ cu zece zile în urmă m-am
întîlnit cu Mircea Ghițulescu pentru a-mi da un exemplar din
rezumatul tezei lui de doctorat, Direcții estetice în comedia
contemporană, și a mă ruga totodată să-i scriu un referat în care
să-mi exprim opinia. Firește, una apreciativă. La despărțire,
după ce ne-am desfătat cu o butelie de vin, dar și gâlcevit apoi
minute în șir cine să o plătească, fiecare dorind ca el să facă
cinste, m-a atenționat, probabil și pentru că știa că am păgubosul obicei de a amâna lucurile, că are nevoie urgent de referatul solicitat. L-am asigurat că nu trebuie să-și facă griji că îl va
avea cel mult în două-trei zile. Într-adevăr, îndată ce am ajuns
acasă, având în posesie nu numai rezumatul de peste patruzeci
de pagini, ci și versiunea integrală a tezei, am realizat pe loc la
ce m-am angajat, apucându-mă rapid de lectură. Și nu oricum,
ci concentrat, cu pixul în mână. La început din curiozitate, după
aceea din ce în ce mai provocat, mai acaparat de ideile și punctele de vedere exprimate. Pe de altă parte, simt nevoia să precizez că, de-a lungul deceniilor, ne-am aflat deseori în stare de
război, întâmplându-ni-se nu o dată să discutăm nopți întregi în
contradictoriu, nefiind departe, căci niciunul nu ceda la părerile
sale, chiar de a ne lua la bătaie. Dar să revin la teză și să recunosc
că lucurile nu au decurs întocmai cum promisesem. Adică năravul meu și-a spus și de astă dată cuvântul în ciuda faptului că
timpul trecea îngrozitor de repede, iar telefoanele tot mai dese
și insistente ale bunului meu prieten dovedeau că a ajuns la limita disperării. Așa că astăzi, într-o dimineață însorită, de parcă
ar fi de început de septembrie și nu de sfârșit de octombrie, cu
privirea ațintită pe ce doi plopi din fața ferestrei, unul fără nicio
frunză, celălalt cu ele încă pe crengi, deși deja îngălbenite, îndemnând mai degrabă la o dispoziție poetică, am luat totuși
tarul de coarne, cum se zice, și m-am pus pe treabă. Așadar, cu
scrisul meu ilizibil, nervos, grăbit, cu litere diforme și prescurtări fără noimă ca întotdeauna, fiind convins că voi trece printrun adevărat calvar când va trebui să-l bat la mașină, am început
să-mi intru în mână și să așez rând după rând pe filele unui
caiet…Teza de doctorat a domnului (zâmbesc o clipă, e pentru
prima oară când constat că alătur numelui său cuvântul domn!)
Mircea Ghițulescu, Direcții estetice în comedia contemporană, în
felul cum se prezintă la lectură, consider că este o cercetare
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serioasă, de certă originalitate, care analizează în profunzuime,
dintr-o perspectivă estetică integratoare, aspectele definitorii
ale textului teatral comic din dramaturgia românească de după
cel de al doilea război mondial, tratând-o în primul rând prin
prisma statutului ei de literatură, dar fără să-i ignore calitățile
scenice. Ne aflăm, fără îndoială, în fața unui studiu amplu, documentat, în care își face simțită prezența atât istoricul teatral
(un capitol se intitulează Etape ale evoluției), cât și eseistul. În
special disocierile cu privire la opera unor dramaturgi precum
Marin Sorescu, D. R. Popescu, Teodor Mazilu, Ion Băieșu, Dumitru Solomon, Iosif Naghiu sau Romulus Guga constituie o evaluare estetică sigură, surprinzând fiecăruia dintre aceștia
specificitatea unei „poetici” proprii. Criticul de teatru Mircea
Ghițulescu e, în același timp, un spectator fidel și avizat, care
descifrează de regulă în spectacole rezultatele transcenderii
ideilor și viziunii regizorilor în structuri artistice independente,
apreciate ca suprarealități ale textului. Nu pierde nicio ocazie
să remarce aportul metaforei spectacologice în atribuirea și relevarea de semnificații inedite textului, care îi îmbogățesc sensurile și scot în evidență temele. Remarcă, de asemenea, contribuția ce revine interpreților, grației tensiunii și încărcăturii
existențiale la care ei evoluează, în împingerea demersului dramaturgic, dar fără să-i minimalizeze credibilitatea, în zone ce ar
putea atrage după sine acuze de infidelitate... Direcții estetice în
comedia contemporană se prezintă, astfel, ca un studiu de sinteză, dens, speculativ, profund argumentat în toare articulațiile
lui. Mircea Ghițulescu își gândește și elaborează lucrarea pe cordonate care niciodată nu eșuează în generalități. El nu se îndepărtează de ceea ce și-a propus să demonstreze, ci formu- lează
încă din titluri sau subtitluri sintagme definitorii pentru fiecare
autor, stabilindu-i apartenența la categorii estetice fundamentale. Horia Lovinescu și D. R. Popescu, de pildă, parcurg cu egală
dezinvoltură drumul „de la dramă la comedie”, umorul lor fiind
amar, deconspirând în accente tragi-comice raportul dintre societate și individ, dar și degradarea până la hilar a celui din urmă
sub presiunea politicului opresiv. Marin Sorescu, situându-se
undeva la liziera dintre ”parabole și comedii”, își construiește
subiectele cu o imaginație dezlănțuită, de un cinism extrem,
adaugându-le un limbaj rafinat, complicitar, cu multiple fațete,
capabil să producă efecte inepuizabile. Teodor Mazilu depășește orice limite în hiperbolizarea paradoxului, alternând
cruzimea cu amuzamentul dus la disperare, încât dă senzația
că înscenează un proces (ritual) de reîncarnare a lui într-o realitate ce aparține unor vremuri de apocalipsă. Ion Băieșu e „un
mazilian acomodat publicului”. Romulus Guga și Fănuș Neagu
apelează în exces, pentru a elimina orice obstacole din calea
fanteziei, a metafora poetică, profitând de libertățile pe care le
oferă în tentativa de a exprima adevăruri incomode. Dumitru
Solomon expermintează „drama de idei și comedia cultă”, Iosif
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Naghiu „absurdul în manieră tardivă” etc. Nu exclud însă posibilitatea că se vor găsi destui grăbiți să creadă că unii dintre
dramaturgii cercetați de Mircea Ghițulescu nu prea au tangențe
cu comedia. Că din acest punct de vedere el încurcă borcanele,
deși argumentele lui, subtile și plauzibile în egală măsură, probează contrariul, cunoscut fiind faptul că literatura dramaturgică modernă apelează la diverse forme de „deturnare” de la un
gen la altul, încât astăzi nu se mai poate vorbi despre un comic
în stare pură. Observația e valabilă chiar și pentru autori prin
excelnță comici: Aurel Baranga și Tudor Popescu. Pornind de la
primiza că fiecare dintre aceștia își are nu numai un univers distinct, dar și un mod personal de abordare a comicului, analizele
lui Mircea Ghițulescu lăsă câteodată în plan secund criterile de
valoare, încredințat fiind că diferențierile ierarhice se subînțeleg. Dacă e adevărat că fiecare dramaturg are surse și teme
comice proprii, procedee proprii de a pune în pagină comicul,
ceea ce e în fond o chestiune de normalitate, e la fel de adevărat că toți laolaltă au în spate o tradiție ilustră, modelul Caragiale, fără de care la noi, la români, existența comediei rămâne
de neconceput. Comparația nu înseamnă însă nicidecum un
motiv de inhibiție. „Caragialismul” nu e o cantonare epigonică
în model, ci o stimulare a spiritului creator în efortul de a recupera esența, incluzând-o într-un specific contextual prin
aderare la un cult exemplar pentru conținut și formă, în scopul
de a face din model o barieră în calea facilului și umorului de
circumstanță. Văd în Direcții estetice în comedia contemporană,
teza de doctorat a lui Mircea Ghițulescu, un studiu solid, scris de
un excelent cunoscător al domeniului cercetat. Nu am nicio îndoială că toți cei care se vor încumeta să scrie de acum încolo
despre comedia românească din perioada de după cel de al
doilea război mondial nu vor avea cum să-l evite.
09 ianuarie 2014. Astăzi, în jurul amiezii, văzându-mă abătut, Dana îmi propune să mergem să vedem spectacolul lui Dabija cu Titanic vals, a doua sau a treia reprezentație după
premiera din 22 decembrie 2013, asigurându-mă că este exact
de ceea ce am nevoie ca să scap de toate angoasele care mă
încearcă de dinainte de Crăciun. Am acceptat propunerea ei și
iată-ne seara în hol la Odeon unde dau cu ochii de Prelipceanu,
Mircea M. Ionescu și Ion Parhon. Cred că nu-i mai văzusem de
la începutul lui decembrie. Ne salutăm și schimbăm câteva
vorbe. Adevărul e că starea mea psihică și fizică nu s-a schimbat. În continuare a rămas una deplorabilă, bântuită de tot
soiul de obsesii fataliste, greu de pus doar pe seama ipohondriei mele cronice. De altfel, tocmai acest lucru ne-a făcut ca de
sărbători să ne izolăm în casă și să ne petrecem revelionul în
doi. De fapt, am descoperit că nici nu ne-am dorit altceva. Vestea primită însă chiar în prima zi a Anului Nou, cam între orele
unsprezece și douăsprezece, abia ce mă trezisem, cu privire la
moartea lui Traian T. Coşovei m-a năucit! Dureros de devreme,
la cincizeci și nouă de ani, o lună și patru zile. A trăit deci cu
aproape un deceniu mai mult decât Nichita al cărui mod de a
exista îl îmbrățișase. Era un mare suflet de poet adevărat. Uimea
prin candoare, prin bunăcuviință, prin copilăria ce o păstra
etern în el. Îmi amintesc de vizitele făcute în apartamentul lui
din Floreasca. Se purta ca un boier, bun, generos, gata să-și dea
cămașa de pe el, atent până în cele mai mici amănunte cu
oaspeții pentru a-i face să se simtă bine. Se citeau poezii, se asculta muzică, se închinau pahare cu vin sau cu ce voiai să preferi. Aflasem, desigur, că e grav bolnav. Că suferă de o boală
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ne-a obișnuit cu caligafii scenice de bijutier. Minimalism nu înseamnă pentru regizorul Alexandru Dabija și senograful Helmuth Stürmer lipsă de mijloace, de fantezie și inventivitate, cum
mulți încropitori de banale montaje radiofonice se iluzionează
că ar fi. Ionel Mihăilescu, Antoaneta Zaharia, Dorina Lazăr, Nicoleta Lefter, Sabrina Iaşchevici, Marius Damian, Ruxandra
Maniu, Ioan Batinaş, Alexandru Papadopol, Pavel Bartoş, Anda
Saltelechi și Dan Iosif alcătuiesc o distribuție admirabilă. O scot
din context pe Rodica Mandache. Prestația ei în travesti în Procopiu nu numai că a surprins, dar a fost și o tușă de culoare de
neuitat. În drum spre casă comentăm cu Dana spectacolul.
Amândoi suntem bine dispuși. Ne amintim de anumite scene și
ne vine să aplaudăm.

blestemată. În a treia zi de Crăciun, dintr-un scurt dialog la telefon cu Ștefania, soția lui, am înţeles că nu e bine. Nu credeam,
totuşi, nicio clipă că se va întâmpla atât de repede! La înmormântare, sâmbătă 4 ianuarie, la Belu, participă surprinzător de
multă lume. Scriitori, cititori, prieteni, rude… Nu prea văd pe
nimeni din generația mea. Sunt prezenţi în schimb Cărtărescu,
Lefter, Simona Popescu, Iaru, Ioan Es. Pop, Horia Gârbea, Bogdan Popescu, basarabenii Fusu și Crudu parcă, Denisa Comănescu, Ioana Crăciunescu, Dan Cristea, Eugen Suciu, Cornelia
Maria Savu, Emil Mladin, Lucian Chişu, Nicolae Iliescu, Radu Băieşu etc. Alături de aceștia, deși necunoscuți mie, se află numeroşi tineri și nu puține fete frumoase. Puternic marcați,
Cărtărescu și Iaru și-au rostit discursurile decent, cu stăpânire
de sine. La sfârșitul ceremoniei religiose, Dana mi-a atras atenţia
că groapa se află între doi copaci, iar pe unul dintre ei au crescut două crenguţe de vâsc. Oare vâscul aduce noroc şi pentru
morţi? Traian ar merita pe deplin să fie un mort norocos. Ar fi o
mângâiere să fie așa. Chiar dacă nu aș putea să spun cum e să
fii un mort norocos. În sfârșit, populara comedie a lui Tudor Mușatescu nu te lasă să „lenevești” încă de la primele replici. Continuă să fie o satiră de moravuri din varii domenii, având
corespondențe de o acuitate uimitoare cu realități familiare
spectatorului de astăzi, cu o acțiune care „se petrece în zilele
noastre, în orice oraş unde există soacre, neveste şi prefecturi”.
Adică exact cum indica lapidar dramaturgul, sigur involuntar
profetic, în urmă cu peste optzeci de ani, atunci când și-a scris
capodopera. Spectacolul lui Dabija (cuceritor, simplu, alert, cu
portretizări și situații comice memorabile) mă acaparează de la
primele replici, făcându-mă să uit că sunt critic de teatru. Îl privesc și mă amuz copios. Ceea ce îmi place cel mai mult e că regizorul nu scapă nimic de sub control. Pedalează dezinvolt,
fantezist, discret parodic, cu o ironie fină, pe un umor de bună
calitate, fără excese, venit parcă de la sine. În decorul minimalist, cumpănit cu artă de un scenograf de clasă, Helmuth Stürmer, care refuză fastuosul și ilustrativismul, deși ambele își
găsesc locul în piesă, Dabija mizează pe obiecte ce devin semne
teatrale, compensează prin esenţializare și rafinament lipsa
unor echivalențe de un realism supralicitat, sursă sigură de
umor gros și caricatural, exclude complementarul și acordă
pondere semanticii spectacolului, asigurând la nivel ideatic o
transparenţă extremă. Canapeaua plasată ca element dominat
în centrul scenei, în primua parte, la o dimensine normală, în a
doua, după ce familia prosperă, supradiminsionată, luând proporţii halucinante, își depășește pur şi simplu accepţiunea propriu-zisă, se integrează perfect viziunii de ansamblu, marchează
structura stilistică a jocului actorilor, contribuind astfel la obținerea de efecte în cascadă, gândite şi elaborate de un regizor ce

25 mai 2016. Cum au ajuns fantasmele lui Constantin Lucaci
proprietate a Teatrului Național din București? E posibil că nu
mulți s-au întrebat sau se vor întreba. Aceia ce poposesc în
foaierul vestitei instituții teatrale, înainte de spectacole sau în
pauza lor, constată doar că ele sunt acolo și asta spune totul. E
și motivul pentru care socot că e necesar, simțindu-mă direct
„vinovat” de prezența lor, să fac câteva mărturisiri. De sculptor
auzisem prima dată încă pe când eram elev la o școală elementară din Reșița. Se vorbea mult despre el la vremea respectivă atât fiindcă era de prin părțile locului, de la Bocșa, cât și
pentru că era deja un om cu faimă, un nume de „frunce” între artiștii țării. Nu-mi amintesc în ce împrejurare l-am cunoscut. Știu
că ori de câte ori ne vedeam, la București, la Cluj, la Reșița sau
oriunde se nimerea, amândoi nu pierdeam ocazia de a „givăni”
ca doi bănățeni mândrii de „țoalele lor”, comuniunea dintre noi
apropiindu-se treptat-treptat de prietenie. Odată cu stabilirea
mea după 1990 în București, cum era și firesc, prilejurile de a ne
afla față în față s-au înmulțit, iar pe ultima sută de metri a vieți
sale, fără să mă gândesc că există și o ultimă sută de metri, vizitele în atelierul de pe strada Pangrati au devenit din ce în ce
mai dese. O perioadă chiar zilnice. Într-un fel explicabil, desigur,
căci ne consultam în vederea pregătirii pentru tipar a manuscrisului cărții În căutarea legendei personale de Dorina Sgaverdia, care îi era consacrată și urma să apară la Editura Palimpsest.
Acum am revelația să descopăr că e exasperant de exigent și
scrupulos, un perfecționist prin excelență, dornic să vadă și revadă fiecare pagină, uneori să intervină și să modifice o jumătate de cuvânt sau să suprime vreo virgulă rătăcitoare. Între
timp, deși cartea bilingvă, în română și engleză, se finalizase,
mulțumindu-l pe deplin, întâlnirile noastre nu au încetat o clipă
să fie la fel de frecvente, desfășurându-se cam totdeauna sub
semnul aceluiași ritual. Stam în fotolii cu două pahare de vin
pe masuța dintre ele, ascultam muzică, celestul meșter fiind un
meloman înrăit, teribil de cultivat. Mai presus de orice însă ne
lăsam prinși cu patimă în discuții interminabile, neînrerupte
decât de pornirea mea de a atinge miracolele ce ne înconjurau
și a mă convinge că sunt aievea. Din păcate, versurile lui Lucian
Blaga care încheie răscolitorul poem Ulise, „frumsețea și cu
moartea/lucrează peste noi”, conțin un adevăr ce ne obligă săl acceptăm. Neașteptat deci Lucaci-Ulise ne părăsește și lasă în
urma lui frumusețea. După această întâmplare din 2014, grăbită de un accident stupid, fară de care încă ne-ar fi fost alături,
distinsa doamnă Irina Lucaci, conștientă că ”timpul nu are răbdare”, s-a arătat a fi tot mai preocupată de viitorul celor peste
treizeci de lucrări rămase în atelier. Devotată, inteligentă, sensibilă, cu un pios cult pentru arta soțului, dum- neaei nu s-a gân-
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dit să le comercializeze și
să scoată venituri de pe
seama lor, presupun
defel neglijabile, ci primul gând i-a fost, întocmai cum va și proceda,
să le doneze. Chiar dacă
generoasa ofertă a găsit
destui interesați, îndeosebi din partea unor muzee, dar și a unei primării
de sector din Capitală,
nu-i era nicidecum la îndemână să ia o decizie.
Când mi-a solicitat pă-rerea în legătură cu o posibilă alegere
am reacționat prompt. Niciuna dintre destinațiile evocate, simbolic vorbind, nu o credeam po- trivită cu spiritul unor creații
performative, cu o poetică epurată de figurativ, esențializată la
maximum asemeni unor sunete de orgă. Îmi era limpede că
au nevoie de un aici și acum în mișcare, care nu doar să le găzduiască, ci și să le valideze valoarea, exercitând asupra lor un
rol activ. Prezența între pereții unui muzeu sau ai unei încăperi
de primărie nu ar fi fost decât o rezolvare cu posibilități limitate. Soluția muzeului, țintă finală, evident, pentru un artist
plastic ce se iluzionează cu puțină eternitate, căci îi plasează
opera la ea acasă, îmi sugera oarecum prea apăsat ideea de ”depozitare” a ”obiectului” artistic, de conservare a lui, fără altă alternativă decât a unei contemplări periodice. Cealaltă soluție, o
sală de primărie, indiferent de la ce intenții generoase se revendica, m-a oripilat din start, o consideram o coborâre într-un
univers mărunt, improvizat, apt să gâtuie misterul și vibrația
viului. Nu știam, în schimb, ce să propun în loc. În cele din
urmă, mi-am amintit că la una dintre descinderi la maestru,
înainte de a pleca din atelier, i-am spus că după ce-i privesc lucrările mă despart de ele cu un sentiment special, eliberat de
angoase și stresul cotidian, cum numai după vizionarea unor
mari spectacole de teatru mai am o astfel de senzație. M-a ascultat atent și cu o nedisimulată plăcere. Nu fără să insiste săi descriu scene din spectacolele despre care îi vorbisem:
Hamlet-ul lui Tocilescu și Vlad Mugur, Trilogia Antică și Unchiul
Vanea ale lui Andrei Șerban, Faustul lui Purcărete, Carmen lui
Peter Brook Furtuna lui Strehler sau Clasa moartă a lui Tadeuz
Kantor etc. Evident, dacă nu mi-ar fi apărut în minte acest amănunt, cu siguranță că „donația Constantin Lucaci” s-ar fi îndreptat într-o altă direcție. „Da, am rostit deodată cu voce tare,
ca după o iluminare, destinatarul nu poate fi decât Teatrul
Național”. Doamna Irina a tresărit surprinsă, dar și nedumerită, părând că nu marșează la ideea mea. Luase orice în calcul,
nu și un foaier de teatru. Probabil că dorea să se consulte și cu
alți sfătuitori mai vechi și de încredere verificată. Or, eu, încântat de-a dreptul că am găsit soluția ideală, fără să-i aștept decizia, am acționat imediat și am luat legătura cu Ion Caramitru.
El nu numai că a fost foarte receptiv la „ofertă”, intuindu-i importanța, dar s-a și molipsit de entuziasmul meu. A urmat apoi
un drum la atelier cu Adriana Popescu, director de Strategii
Culturale și Comunicare la TNB, și lucrurile au demarat pe un
făgaș normal, trecându-se la îndeplinirea formalităților necesare. Sculpturile, învestite metaforic de însuși creatorul lor cu
titlul „spațiu și lumină”, beneficiază chiar de „spațiu și lumină”.
Dar și de ceva în plus. Deoarece prin contact seară de seară cu
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publicul, venit să vadă alte și alte spectacole, sunt expuse unei
permanente revitalizări, încărcându-se nonstop cu tensiuni și
sensuri noi, ceea ce le atribuie și lor calitatea de spectacol. Deși
au o identitate individualizată, forme autonome, singulare, întruchipările din oțel inoxidabil nu au denumiri, nu se revendică
de la o „poveste”, de la o „mitologie”, ci lasă să se înțeleagă că,
privite laolaltă, înfățișează un amestec paradoxal de „populații”
ireale, care năzuiesc să devină „poveste”, „mitologie”. Spațiul în
care sunt expuse pare a le fi fost anume destinat. Relațiile dintre ele sunt acelea dintre personajele unei piese de teatru. În interiorul lor pulsează aceeași energie și același inefabil ce te fac
să le simți ca pe o neliniștită și fascinantă provocare. Ochii lui
Constantin Lucaci, unul afundat într-un trecut imemorial, ancestral, terorizat de o metafizică a inexprimabilului, și altul
într-un viitor utopic, exorcizat, lepădat de rău, aduc la vedere
o lume-spectacol, cu tăceri și respiruri paradisiace. Poate de
aceea modul de a le descifra și percepe suferă continuu modificări. Sunt întocmai apei care ţâşnește din celebrele sale fântâni, veritabile „simfonii lichide”, metamorfozându-se într-o
multitudine de viziuni și miraje nepământene, stranii, onirice,
create într-un laborator de alchimii fabuloase.
04 iunie 2017. Aseară am văzut la Bulandra un spectacol
cinstit, emoționant, cu subiect și predicat, Pe lacul auriu de Ernest Thompson, în care protagoniștii în jurul cărora se concentrează acțiunea, Valeria și Virgil Ogășanu, cuceresc prin jocul
lor de o naturalețe înduioșătoare, cu o acoperire într-o sensibilitate ce vine din interior. Secondat de Ioana Maria Macaria, Lucian Ifrim și Alin Potop, cuplul ajuns la o vârstă crepusculară, a
trăirilor și destăinuirilor ce rememorează două vieți exemplare,
reușește excelent să-și poarte personajele, eliminând orice excese, prin capcanele unui text cu pendulări de la un fond melodramatic la situații comice de un haz duios. Ceea ce degajă o
atmosferă de romanță minulesceană. Cel puțin unei părți a publicului îi place ceea ce aude și vede în decorul Mariei Miu. Întâmplările din piesă îl întorc cu fața spre sine și-i deschid
apetitul de a reflecta asupra propriei lui existențe. Regia o semnează veteranul Dinu Cernescu, regizor cu montări de referință
la activ, cu contribuții decisive în ceea ce priveștre schimbarea
la față a teatrului românesc după 1960. Amintesc, între altele,
Măsură pentru măsură și Hamlet, lecturi shakespeariene de maturitatre,într-o viziune novatoare, cu un puternic ecou în epocă.
Ambele au făcut parte din categoria celor ce au dat dureri de
cap nomenclaturii. În cea dintâi trimiterile la putere și totalitarism au fost evidente. Scriam în cronica la spectacol că dacă
pe Radu Penciulescu îl interesează „capacitatea teatrului de a
realiza senzații”, după cum
însuși mărturisea, pe Dinu
Cernescu îl interesează
aceea de a realiza idei. Încă
din titlu, Alegoria ca mod de
comunicare a politicului, am
dorit să atrag atenția asupra
caracterului „realist și contemporan al unei viziuni
scenice alegorice” tocmai
pentru a sublinia modul de
manifestare a ideii de putere în perioada ascensiunii
dictaturii și implicit a res-
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tricțiilor impuse de aceasta. În Hamlet, în schimb, cu un Ștefan
Iordache tulburător în nefericitul prinț, dar și cu un Alexandru
Repan la înălțime în Claudius, cu o eclatantă Gilda Marinescu
în regină, cu Anda Caropol în Ofelia sau Mircea Anghelescu în
Horațiu, Dinu Cernescu structurează textul lui Shakespeare din
interior, îl reformulează și îi integrează într-o accepțiune metaforică, beneficiind de harul și inspirația scenografului Helmuth
Stürmer, însuși spațiul de joc în consens cu adevărul existențial
și de conștiință al publicului, obligat să joace teribilul rol de
martor la cele ce se întâmplă. Două spectacole în care cartea
lui Jan Kott, Shakespeare, contemporanul nostru, apărută de curând la noi, și-a găsit o ilustrare pe potrivă. Alături de Ciulei, Pintilie, Vlad Mugur, Radu Penciulescu etc., de sub aripa cărora
începuse deja să-și artate chipul o nouă generație de tineri regizori (Andrei Șerban, Aureliu Manea, Cătălina Buzoianu, Alexa
Visarion, Dan Micu etc., urmați rând pe rând de ceilalți „vajnici”,
inclusiv Purcărete), Dinu Cernescu rămâne un nume de primplan pentru instaurarea unei noi orientări în teatrul românesc
de la sfârșitul deceniului șase și începutul celui de al șaptelea.
În cazul lui sunt de remarcat nu numa spectacolele pe care le
realizează, ci și relațiile întreținute cu mari regizori europeni ai
momentului, corespondența sa cu Grotowski și Eugenio Barba
fiind revelatoare. Oricum, timpul nu stat pe loc. A trecut de
atunci, de la acele evenimente teatrale de notoritate, precedate de altele la fel de faimoase, o jumătate de veac. Acestea,
împreună și cu cele ce au venit după ele, au consolidat personalitatea unui regizor singular și de autoritate, cu un loc al său
bine definit, în fotoliul de orchestră al celor prestigioși. Premiera
de acum de la Bulandra, Pe lacul auriu, e tipic un spectacol de
senectute, în care experiența de viață și meșteșugul teatral au
un cuvânt greu de spus.
5 ianuarie 2021. Am primit cu nedisimulată curiozitate știrea că Teatrul de Comedie își aniversează șaizeci de ani de existență online, utilizând canalele facebook și instagram, dar mae
că între evenimentele prezentate este și spectacolul lectură cu
Ultima iubire a lui Cezar de Horia Gârbea. O piesă cu un titlu de
multiple conotații, provocator și foarte frumos, care făce parte
demult din orizontul meu de așteptare, fiindu-mi cunoscută
parțial. Luasem cunoștință de ea în 2017 la Timișoara, încă pe
când se afla în fază de gestație, tot cu ocazia unui festivalconcurs de dramaturgie românească, în calitate de membru în
juriu. Nu însă în formă integrală, ci grație unui sinopsis și a unui
fragment-mostră atașat pentru lectură. A fost de ajuns să
înțeleg clar că e vorba de un text cu un subiect ieșit din serie, în
care realitatea cotidiană, situată într-un incitant mediu artistic,
în speță actoricesc, se interferează cu bogate analogii culturale,
dar și cu o scriitură și subtilități de limbaj, vizibile cu deosebire
în replici, ce atestau virtuți scriitoricești reale, care trădau cu evidență un profesionist al genului. Fără nicio reținere m-am numărat deci printre aceia care au nominalizat-o, laolaltă cu încă
alte patru, pentru faza următoare a concursului. Aproape că
eram nerăbdător să se deschidă plicurile și să văd cui aparține.
Așa cum prevăzusem autorul era unul cu nume de rezonanță:
Horia Gârbea. Rând pe rând am început să o întorc pe toate
fețele și să-mi imaginez cum va arăta versiunea finală. Contactul cu aceasta, avându-se în vedere timpul necesar autorului
pentru a o finaliza, urma să aibă loc peste trei-patru luni, intermediat și el de către un spectacol lectură. Dar iată că apare și
ceea ce-mi era greu să anticipez... În ajunul etapei finale, când

trebuia să fie decisă câștigătoarea, se primește un mesaj în care
Horia Gârbea anunță că se retrage din concurs, renunțând la
proiect. Reacția tuturor membrilor juriului a fost de nedumerire. Asta cu atât mai mult cu cât era vorba de un text cu șanse
mari de a câștiga premiul. Deși l-am întâlnit de atunci de nenumărate ori pe autor, iar proiectul său nu încetase să mă obsedeze, nu știu din ce motive am omis să mă informez ce se mai
întâmplă cu el? Nu știu, de asemenea, nici cum de îmi scăpase
faptul că Ultima iubire a lui Cezar a fost premiată în 2019 la ediția a XIV-a a Concursului de Comedie Românească, inițiat și supravegheat cu devotament patern de George Mihăiță. Spectacolul lectură regizat de Dragoș Huluba, cu o distribuție formată
din Delia Nartea, Simona Stoicescu, Liviu Pintileasa, Silviu Debu,
Răzvan Krem și Dan Rădulescu, are meritul de a nu fi rămas la
o formulă de rutină a manifestărilor de gen, cu toate că rolurile
sunt în mare măsură citite, ci a încercat să schițeze și o vagă
convenție scenică, lectura semănând mai degrabă cu o repetiție. Interpreții au punctat câteodată cu aplomb pe dedublările
personajelor, conștientizând că Ultima iubire a lui Cezar, la nivelul ei anecdotic, este un joc de a viața și teatrul relatat, într-o
interdependență care șterge orice demarcație dintre ele, ca un
tot existențial comun. Este un amestec magic de realitate și utopie, de intrigi aparținând cotidianului cu altele din sfera livrescului, de orgolii și deșertăciuni, de îmbrățișări și amoruri fără de
iubire, exact ca pe scenă, de relații în care se împarte patul cu
cineva numai fiindcă poate oferi o mână de ajutor pentru a fi
distribuită (distribuit), de vise și dorințe de mărire atât de hiperbolizate încât scopul scuză mijloacele. Histrionismul persona- jelor, vechi de când lumea, atinge cote diabolice, devine
mod de viață. Actorii-personaje din piesa lui Gârbea nu au, cum
spunea Nichita Stănescu într-un poem despre soldat, viață personală. Locul acesteia este luat de viața rolurilor pe care le interpretează. Totuși, după spectacolul lectură, dornic să-mi
lămuresc unele lucruri rămase neclare, pe alocuri confuze, am
simțit nevoia să-i telefonez lui Horia Gârbea și să-l rog să-mi trimită piesa. O citesc foarte atent. Îmi place mult. Traducătorul lui
Shakespeare desfată de-a dreptul cu referințe la Antoniu și Cleopatra, Macbeth, Richard al III-lea, la Un vis în miezul unui nopți
de vară etc. Alternanța personajelor reale ale piesei, cinci actori
și un regizor, cu acelea din piesele shakespeariene, Cezar, Cleopatra, Richard al III-lea, Lady Macbeth, Antoniu, Oberon etc, fie
că cele dintâi le-au interpretat, fie că râvnesc să le interpreteze,
conferă imaginației și jocului semnificație de temă integratoare
în ideea revelării raporturilor și condiționărilor dintre viața artistului și creația sa. Depinde de ce întâlniri vor avea parte Horia
Gârbea și iubirea sa teatrul într-un posibil viitor spectacol. Mă
gândesc la regizori și interpreți, la ambițurile lor, întrebândumă dacă se vor ridica la înălțimea șansei pe care le-o pune la
dispoziție Cezarul.
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El, Prezidente
dumiTru unGureAnu

T

rebuie să recunosc, onest, ca la
spovedanie: n-am vrut să citesc
volumașul Prezidente – Doru Stănculescu în dialog cu Florin-Silviu Ursulescu,
publicat acum aproape trei ani de editura
Casa de pariuri literare. Cunoscând activitatea publică a celor doi, bănuiam la ce
pot să mă aștept. M-am înșelat, însă, asupra tonului discuției purtate dinaintea
unui aparat de înregistrare – reportofon
sau telefon dotat cu memorie suficientă,
casetofonul sau magnetofonul fiind excluse. (Apropo, m-a surprins absența
referințelor la asemenea unelte definitorii pentru o epocă și pentru niște persoane pasionate de muzică.) Tonul con vorbirii este natural, colocvial, lipsit de
acea sforțare perceptibilă în ultimii ani
cam în toate „dialogurile” simulate în scris
între „personalități” din cele mai neașteptate domenii. Interesul publicului
pentru asemenea gen publicistic să fie
motorul proliferării aparițiilor? Pesemne
că da. Gradul de interes nu doar că e reprezentativ pentru starea civilizației contemporane (ca să folosesc niște cuvinte
pretențioase), ci și variabil. Am constatat
asta chiar în cazul cititorului care sunt,
vizavi de subiectul Doru Stănculescu.
Am scris undeva, nu demult: folkistul
(sau cantautorul, cum își mai spune)
Doru Stănculescu va rămâne în conștiința multor ascultători, contemporani
cu el, drept interpretul emblemă al Ce naclului Flacăra, manifestarea populară
prin care poetul Adrian Păunescu a
izbutit să amestece, în regimul comunist,
criteriile de valoare culturală până aproape de disoluția lor. Cinstit fiind, Stănculescu recunoaște: „Am fost membru
fondator. Din 1973. Am fost din 17 septembrie 1973 până-n toamna lui 1984,
când m-am prezentat ca stagiar la Tulcea.
Apoi a urmat concertul cu buculuc de la
Ploiești, cel din 1985, la care s-a terminat
totul. Deja nu ne mai aveam bine eu și
Grasu’. De altfel, între 1981-1984, eu am
și lipsit.” (pagina 51). (Grasu’ este conducătorul cenaclului, Adrian Păunescu,

ajuns la acea dată un fel de mic dictator,
din motive ce nu interesează aici.) Probabil că n-ar trebui să i se mai acorde
atenție întreprinderii propagandistice
flăcăroase; însă, cum să faci abstracție de
cele petrecute atunci, dat fiind că reprecursiunile se observă la nivelul societății românești până astăzi? Amestecul
acela de patriotism fanfaraonic și adu -

lație a „conducătorului iubit” pare să fi
marcat generații întregi de oameni obișnuiți, ale căror nevoi elementare sunt
ținute în perpetuă așteptare de cârdurile
politicienilor decidenți. Pe atunci, Pău nescu dădea case, butelii, medicamente,
mașini, servicii, tot ce orice om cu oarecari merite social-culturale obținea greu
sau deloc, dacă ținea să-și afirme nu per sonalitatea, ci independența. Respectivul
mergea în audiență la Păunescu și căpăta
recunoaștere, dacă arăta obediență și/
sau împărțea cu Grasu’ beneficiile. Azi,
militantul oricărui partid așteaptă ca
socoteala de la bază „să dea cu virgulă”,
adică să obțină și el, cotizant la campanie,
un mizilic – o scutire de taxe, un contract
preferențial, un post de conducere din
care să-și scoată cheltuiala etc.

Doru Stănculescu nu trebuie acuzat
de vreun matrapazlâc, dimpotrivă! Talentul său componistic, frumusețea melodiilor lansate încă de când era elev de
liceu, „prioritățile” autohtone, pe care le
enumeră cu acuratețe în deschidereaprefață a volumașului, „cariera” întreagă
nu sunt și nu pot fi contestate de nimeni.
Însă iată ce spune/ scrie chiar el la pagina
52, tot despre relația cu Păunescu, obsesia subconștientă a vieții sale: „N-am stat
niciodată cu mâna întinsă la el, de fapt,
nici nu-i spuneam tovarășe. Pe față îi
spuneam domnule Păunescu. Între noi
doi, Adrian. Dar nu i-am spus niciodată
bosuleț./.../ mie nu mi-a aranjat nimic. Nu
am avut niciun profit de pe urma lui, numai
el a avut de profitat de pe urma mea.” (s.m.,
D.U.)
Mărturisirea involuntară limpezește
rolul jucat de interpreții care s-au lăsat
ademeniți, cu bani sau alte avantaje, să
„performeze” pe scenă, alături de poetulpereche. Inconștienți sau vag dumiriți,
toți cei care au semnat statul de plată la
Cenaclul Flacăra sunt complici la mistificare, la denaturarea ființei românești, în
ultimă instanță. Cuvintele acestea sunt
grave, îmi dau seama; ele nu acuză, ci
constată. Și câtă vreme sentința inclusă
în constatare nu este primită ca simptom
al unei boli, conștiința națională va fi
măcinată în continuare. Și foarte debilă.
Nu i se poate cere lui Doru Stănculescu să-și asume complicități. Artistul
domină omul, în ciuda aparențelor de el
punctate: că s-a depărtat de Grasu’, că s-a
dat ocupat (dar știe bine că-n perioada
când a lipsit „cenacliștii” câștigau triplu!),
că s-a dus la „revoluție” pe 21 decembrie
și a fost arestat, că a prins certificatul de
revoluționar în ultimul moment, că a lucrat în Franța și a întreținut niște conaționali etc. etc. Muzica lui Stănculescu e
frumoasă. El este revoluționar. A fost
mereu. Diploma și pensia le-a primit,
cum se spune, cu cântec. Dar le merită!
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S[n[tatea e mai bun[ decât fotbalul

Î

Gelu neGreA

ncep primul text din anul 2021 al acestei rubrici declarând,
într-o mâhnită parafrază eminesciană: nu credeam să-nvăţ a
gândi vreodată despre sport şi despre profesioniştii sportului
în scandaloşii termeni de mai jos. (Adevărat este, de ce să nu recunosc, și că, aşijderea, nu credeam să-nvăţ a trăi vreodată cu
botniţă cotidiană, fără dreptul cetăţenesc de a respira liber aerul
dinafara casei sau blocului în care locuiesc, iar deasupra creştetului cu pecetea declanşării morţii în orice moment şi din orice
motiv, fie el de ordin sanitar sau de dracu’ ştie ce alt ordin ori medalie). Numai că, după cum cunoaşte tot omul, viaţa e complexă
şi prezintă multe aspecte. Vă semnalez câteva dintre ele – poate
nu cele mai semnificative, filosofic vorbind –, dar orişicât...
Eram deplin convins că, după experienţa dramatică a pandemiei coronavirusului, oamenii au învăţat, printre altele că, în cuprinsul tablei noastre de valori, profesioniştii din medicină au
ajuns, în fine, să însemne, totuşi, mai mult decât jucătorii de fotbal. M-am înşelat amarnic şi multilateral: nici gând de aşa ceva.
Păi, dacă, doamnelor şi domnilor, pe un fotbaliator român, ba chiar
fecesebist, de genul şi nivelul lui Denis Man o echipă italiană – e
drept, la rândul ei, de nivelul retrogradabilei Parma – a ajuns să
dea nu mai puţin de 13 + 2 milioane de euro, ceva, undeva mi se
pare a nu funcţiona corespunzător. La fel cum ceva mi se pare în
neregulă într-o ţară în care oamenii mor prin spitale construite
acum 70 de ani fiindcă pentru altele, mai recente, statul român nare bani, dar acelaşi stat, la fel de român, găseşte mintenaș paralele necesare ridicării a trei stadioane de nivel european. Mândria
noastră de a găzdui o competiţie fotbalistică oarecum continentală – sau, mă rog, o părticică din ea – biruie, iată, grija şi preocuparea conducătorilor de la Bucureşti pentru sănătatea celor care
i-au votat cu aceeaşi nonşalanţă prostească cu care o fac de decenii. Autorităţile în cauză par a nu fi auzit vorba românească, devenită proverb, despre sănătatea care e mai bună decât toate.
Inclusiv decât un şut la vinclu sau un dribling plin de măiestrie
urmat de o pasă la adversar.
Ce vreau să spun cu chestiile de mai sus? Că zilele noastre – în
care mă aşteptam să se deschidă larg ochii tuturor contemporanilor mei loviţi fără discriminare de blestemul coronavirusului –
s-au dovedit, din nefericire, la fel de opace ca vremurile dinainte
şi dinapoi ale unei lumi care nu înţelege nimic din propria viaţă şi
crede în continuare că ea – adică, viaţa aceea pe cale de a se dovedi oricând pierdută pentru totdeauna – se măsoară în dolari,
euro şi alte monede convertibile. Respectiv că, în sport, totul are
un echivalent maculat în bani. Că nu recordurile şi nu performanţele contează şi rămân în inimile oamenilor, ci numărul de zerouri în care le preschimbă memoria pecuniară a noastră, a
tuturor.
Am iubit-o la nemurire pe Simona Halep, aşezând-o, în ierarhia mea persoanlă, imediat după marea campioană care a fost
Nadia Comăneci. M-am bucurat când a intrat în elita tenisului
mondial, când a câştigat titlurile la Roland Garros şi Wimbledon,
m-am întristat când a pierdut alte turnee, chiar dacă nu erau de
anvergura acelora programate de Marele Slem din nu ştiu ce an şi
am fost mândru când am aflat despre alte recorduri ale ei, gen

prezenţa timp de un dceniu între primele 10 jucătoare de tenis
de pe mapamond sau altele asemănătoare. Aceste rezultate mi
se preau a ţine cu adevărat de noţiunea de sport, de partea curată
şi demnă de admirat a acestuia.
Ceva s-a sfărâmat în mine atunci când am dat cu ochii de o
ştire care menţiona cu mândrie patriotică suma câştigată de Simona în întreaga ei carieră, sumă care o plasa pe locul al patrulea
în istorie după surorile Williams şi simpatia mea eternă, Maria Șarapova. Era ceva de ordinul a 37.045.000 de dolari americani. Mi
s-a părut subit prea mare. Nu o mai comparam cu câştigul celorlalte campioane din tenis, ci o priveam ca venit bănesc în sine,
comparând-o cu venitul dintr-o viaţă al unui academician, al unui
scriitor sau unui inginer ori inventaror român. Văzusem cu puţin
timp înainte o emisiune TV în care o persoană altfel onorabilă –
soţie de antrenor de fotbal, ea însăşi de profesie impresar – enumera cu o linişte provocatoare casele sale de la Las Vegas şi Dubai
şi etala pe degetele unuia dintre membrele-i superioare, dacă mă
pot exprima așa, bijuterii de sute de mii de euro. Atunci mi-am
zis în sinea mea interioară că pentru a învăța nişte jucători de fotbal să maltrateze cu piciorul o minge sau pentru a găsi echipe şi
a asista cu competență la întocmirea de contracte favorabile unor
inşi pe care nu-i duce capul s-o facă singuri parcă e, totuşi, cam
prea mult. Şi am continuat cu ideea că fotblul, în special, şi sportul, în general, generează câştiguri excesive unor băieți a căror activitate constă în a lovi o minge mai mare sau mai mică fie cu tibia,
fie cu mâna, cu racheta, cu crosa, cu un tac sau cu altceva asemănător. Această flagrantă disproporţie între a face lucruri importante sau neimportante pentru oameni m-a şocat. Mi-am adus
aminte de vorbele unui uriaş solist de muzică italian, Adriano Celentano, care spunea că între el, idolul a milioane de fani, şi un brutar care face o pâine pe care o mănâncă un om flămând, cel de-al
doilea practică meseria cea mai utilă şi mai demnă de preţuire.
Desigur, sportivii şi artiştii n-au nici o vină că înregistrează
câştiguri fabuloase, prestând activităţi de doi sau ceva mai mulți
lei. Ştiu o anecdotă în acestă ordine de idei. Cineva îi spune unui
actor: un om care trebuie să intre în pielea altcuiva, să se scălămbăie pe scenă şi să facă asta seară de seară este, fără îndoială, un
nebun. La care actorul răspunde: nicidecum; nebun este cel care
plăteşte ca să vadă asta.
De fapt, eu nu împotriva sportivilor am ceva (împotriva Simonei Halep cu atât mai puţin), ci împotriva comportamenului aberant al suporterilor, al spectatorilor care plătesc aiurea intrarea pe
stadioane. Ca și împotriva celor care edifică arene sportive în loc
de spitale şi autostrăzi, a celor care nu ezită să plătească sute de
milioane pentru achiziţionarea unor Ronaldo, Messi ori Pogba. Mi
se par acestea gesturi de nedreptate socială indenegabilă şi nu
mă pot abţine s-o declar chiar într-un moment nepotrivit, cum
este începutul unui an pe cât de calendaristic pe atât de sportiv.
Ceea ce nu mă împiedică să-i doresc Simonei Halep să cucerească
trofeul Australian Open, iar lui Denis Man să salveze de la retrogradare Parma, fiindcă soarta lui Dinamo e în mâinile Celui De
Sus...
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Amintiri §i pohte copil[re§ti
FloricA bud

A

șteptam cu nerăbdare vacanța
de iarnă și Sărbătorile de Iarnă.
Stratul de zăpada era la datorie,
protejând ogoarele. În casă se petreceau
schimbări. Se aduna din mobilă și se înstala războiul de țesut. Nu îmi aduc aminte
dacă aveam o simpatie deosebită pentru
război, mama aștepta momentul, draga
de ea avea motiv să stea jos. Nu era o odihnă ca în stațiune, totuși își folosea doar
mâinile și picioarele. În fiecare iarnă, în
concurenţă cu alte femei din bătrânul Şilimeghiu, Sulelmed, Ulmendorf, Ulmeni,
războiul de ţesut era în casă şi cât era
iarna de lungă mamica ţesea fie pânză din
cânepă groasă numită dosoi, fie pânză
subţire de in. Din pânză se coseau cămeşi
(cămăşi pentru bărbaţi) şi spăcele (cămăşi
pentru femei), feţe de masă, lipidee (cearşafuri) de pat şi şterguri (ştergare) de toată
ziua şi de sărbătoare. Multe dintre ele
urmau să facă parte din zestrea celor
două fete Trif.
Dar până să ajungă firul de tort în
războiul de ţesut, curgea destulă apă pe
Someş! Vreau să scot în evidența importanța mea în acțiunea, „Cânepa”. Cine trebuia să păzească cănepa, să nu vină
păsărelele, în speță gureșele vrăbiuțe, să
ciugulească semințele de cânepă? Când
creștea un pic, cânepa devenea pentru
păsărele un covor bun de cipilit. Când firul
ajungea la maturitate și făcea semințe,
cine era din nou șef pe lanul de cânepă?
Nu este greu de ghicit. Abia acum mă întreb de ce nu aveau voie păsărele să
mănâce semințe. Culegeau ai mei semințele și le păstrau pentru recolta următoatre? Nu îmi aduc aminte să fi fost martor la această acțiune, aveam alte probleme, eram mereu cu o carte în mână.
După ce se smulgeau firele de cânepă,
se legau în snopi, ce se puneau la topit în
Someş, câteva săptămâni. Se scoteau apoi
şi se întindeau la uscat. Urma meliţatul,
bineînţeles cu ajutorul unor meliţe. Fuiorul brut rezultat se trecea prin hecelă,
rezultând produsele: fuior propriu-zis,
bărdie şi canuri... Fuiorul rezultat urma să
fie tors pe fus cu ajutorul furcii de tors
fuior. De pe fus se răşthila pe răşthitor,
rezultând jirebdhiile. Ele se spălau în ciu-

bere cu ajutorul cenuşei. Se uscau la
soare, se dăpânau cu ajutorul vârtelniţei,
rezultând un dhem de tort. De pe dhemul
de tort cu ajutorul socalei se făceau ţedhile, care se puneau în suveică. Aici iarăși
eram o verigă importantă. Eram șef peste
socală. Firul de tort se urzea pe urzoi, apoi
pe iţe şi pe spată. Cu ajutorul brâglelor se
bătea în război firul de tort şi în final
rezulta pânza. După materialele folosite
ea putea să fie: din tort curat, în combinaţie cu bumbac sau cu lână. Desigur
războiu de țesut se mai află undeva în
podul șurii. Așteaptă vremuri prielnice și
mâini harnice.
Făcând faţă cu brio concurenţei celorlalte mamici din sat, mamica mai ţesea şi
ţoale (cuverturi) pentru pat, din lână colorată, cu motive florale. Pe aceleaşi iţe,
schimbând firul din suveică, ţesea şi pănură pentru zadie(năframă) din cap şi
zadie dinainte (şorţ). Când pânzăturile
erau gata, războiul era lăsat la vatră şi era
chemată la luptă bătrâna maşina de cusut
Singer, ce îşi făcea datoria sub mâinile
harnice ale celor două femei, mamica şi
bunica. Moşina (maşina) de cusut era a
bunicii, aceasta suplinind dorinţa ei neîmplinită de a-şi contiuna studiile. Bunica Valeria s-a specializat în cusutul lenjeriei de
pat, cu modele complicate, pentru zestrea
mireselor. Când cele două găzdoaie (gospodine) nu ţeseau şi nu coseau la maşina
Singer, făceau cipcă (dantelă), neţ (plasă)
pentru perdele. Tot la maşina de cusut
meştereau ciur cu moşina (broderie). Dacă
războiul era prezent în casă, însemna că
era deja iarnă. Dacă era iarnă, era şi săniuş
şi oameni de zăpadă. Dar era şi vremea...
gomboţilor (găluşte) cu prune.
Mă simt neputincioasă în fața lor. Ar
trebui să fiu în stare sî scriu măcar două
sute de pagini despre ei. A fost mâncarea
preferată. Gomboţii cu prune erau de fapt
cu silvoiţ. În vremea prunelor, femeile
casei nu aveau timp. Recunosc, nu este
felul cel mai simplu de preparat. Se fierbeau cartofii în coajă. Apropo de cartofi,
până când am construit o bucătărie cu
pivniță, cartofii, napii și pepenii porcești
erau păstrați în gropi, acoperiți cu paie și
pământ. Primăvara îi scoteam, hrană pen-

tru porci, cei mai mari pentru noi. În casă
nu s-au gătit nici napi, nici pepeni porcești, nici măcar când erau mici și cruzi.
M-am mirat când mama a dat pepeni mai
mici unei doamne.Urmau să fie gătiți.
„Domnii mânâncă orice”! Spusele mamei
mi-au taiat pofta de a cere mâncare de
bostani porcești. Acum rar mai cultivă
cineva pepeni și napi. Ierbicidarea porumbului duce la moartea fasolei și a pepenilor semănați printre firele de porumb.
Ne întoarcem la gomboți. Se curăţau
cartofii fierți în coajă și se răzăleau. Apoi
se adăuga fărina de grâu, cât era nevoie.
Nu se adăuga nici ouă, nici vanile, fiindcă
le schimba gustul, rezultând nişte gomboţuri cu... pretenţii. Se întindea aluatul
cu sucitoarea, într-o foaie mai groasă. Se
tăia cu un cuţit în pătrate potrivit de mari.
Noi, copiii, mai adăugam silvoiţ, dacă
eram prezenţi la locul faptei. Se făceau rotocoale. Printre gomboţii cu silvoiţ se fierbeau şi nudli, ce se făceau din aceeaşi
cocă. Se răsucea bucata de aloat până
ajungea subţire ca o indre de croşetat,
mărimea unsprezece. Apoi se tăiau după
preferinţe şi se aruncau în... oala cu gomboţi, clocotindă. Când erau fierți, apa din
scăldătoarea gomboţilor îi scotea la suprafaţă. Bulinele pufoase și nudli se pescuiau cu grijă în strecurătoare. Între timp
se pregătea prisli (pesmet). Se prăjea în
ulei încins, griz (griş) sau pesmet, din
pthită mai veche. Am mâncat comboțuri
făcuți în diverse feluri. Fără doar și poate,
îi prefer pe cei simplii, din cartofi, făină,
pesmet făcut în casă din pthită uscată.
Comboţii cu prune sunt spaima fiarei buclucașe(colecistului). Dar, ce spaimă gustoasă!
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Ave\i toat[ libertatea s[ face\i cum vreau eu
Daniel Bănulescu,
Cel mai bun roman al tuturor timpurilor, Editura Paralela 45
Viața și opera lui Daniel Bănulescu reprezintă un scandal de care literatura română
avea neapărată nevoie. Din păcate viața noastră literară e atît de nesărată, încît prezența
lui Daniel Bănulescu nu poate s-o perturbe decît în prea mică măsură. Romanul său face
aluzie la Biblie, aceasta ar fi cel mai bun roman ce s-a scris. E și normal, fiind inspirat direct
de Dumnezeu, singurul autor despre care Daniel Bănulescu recunoaște că i-ar putea fi
superior, în anumite duminici. Cartea de la Paralela 45 este o ediție revăzută - a doua a cărții, prima a apărut la Cartea Românească. Subiectul, reluat și în alte volume (un „clan
de romane” cum le denumește autorul), este legat de existența lui Nicolae Ceaușescu,
dictator malefic, susținut și de diavolii care sălășuiesc în număr mare în subteranele Bucureștiului. Un spărgător de geniu poreclit IF (abreviere de la Iarba Fiarelor) vrea să-l
ucidă pe Ceaușescu a cărui deviză este: Aveți toată libertatea să faceți cum vreau eu. Numeroase acțiuni paralele formează un hățiș dens. Unele episoade sînt complet autonome, în stilul deja cunoscut al autorului. La peste treizeci de ani de la căderea sa,
Ceaușescu a devenit un personaj legendar și fabulos, dar cota de interes pentru el, mai
ales în variante ficționale, e la pămînt. Probabil dictatorul regretă și acum că nu l-a angajat pe Daniel Bănulescu să-i regizeze moartea. Altul ar fi fost destinul său postum!

Ștefan Andronache
Conachi, Editura Junimea
Un volum util, prin străduința unui cercetător dedicat vieții și operei marelui logofătinginer-poet, cuprinde o cronologie extinsă, o bibliografie a operei și una a articolelor
și lucrărilor despre Conachi. În secolul XX nu au apărut – surprinzător - decît trei ediții din
scrierile sale. Secolul XXI a marcat apariția, tot la Junimea, a unui volum nou cu poemele
de dragoste, îngijite de conachianul Lucian Vasiliu, în 2018. Cartea e întregită de o interesantă selecție de acte comentate privindu-l pe luminatul boier de la Țigănești, unde,
din nefericire, frumosul său conac se degradează uitat de responsabilii cu patrimoniul.
Alternativ, din fericire, un frumos festival, orchestrat la Tecuci tot de Lucian Vasiliu îi mai
păstrează memoria.

Nuța Crăciun
Cerul din colivie, Editura Colorama
Poeta română din Spania scrie versuri delicate dar și subtile. Emoția este ascunsă de
imagini simple care au calitatea de a se ține minte, ca niște aforisme: te gîndești la sinucidere ca la o romanță. Nu-i de mirare că, pe coperta a patra, o prezintă, alături de Gelu
Vlașin, Valeriu Butulescu, asul cugetărilor. Alt citat meritoriu: în mîinile tale viața e o marionetă/ gînditor îi pansezi rănile. Poezia Nuței Crăciun, de un vag scepticism și marcată
de melancolie, are indiscutabil accente personale și refuză banalitatea: în neputincioasa
zarvă a cuvintelor/ trec prin mine anii cu nemiluita.

Ignatie Grecu
Prin grădinile verzii ale inimii, Editura Eikon
Monahul de la Cernica, poet distins, care își privește opera lirică în toată seriozitatea,
scrie versuri profunde într-o formă lapidară. Imaginile sînt penetrante. Domnul este
umbrit de lumină. Oximoronul apare ca sugestiv. Poezia este un anotimp neînserat,
paradisiac, într-o lumină eternă. Poemul (Iată poemul) se definește printr-un șir de
metafore. El este un crin străveziu ca un safir/umbros ca un copac / ușor ca o aripă/ lin ca
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o mireasmă. Dar aceste însușiri nu reprezintă încă nimic. Distihul final condiționează înfățișarea poemului de un miracol: Sus, pentru o clipă,/ ușa întredeschisă a cerului. Poetul
se confruntă cu îngerul care îl întreabă cu cine dorește să se măsoare. Îndoiala nu dispare din poezie și din rostul său, dar poezia, de fapt, continuă. „Îngerul”, prezumțios, îl
poate bănui pe poet de orgoliu, dar poetul, cu toată smerenia, în sfiala lui hieratică, scrie
mai departe.

Costinel Petrache
Ferestre cu ochii închiși, Societatea scriitorilor militari
În acest volum, poetul adoptă numeroase formule prozodice, majoritatea sub forma
unor catrene cu diferite metrici și tipori de rimă, cu predilecție cea încrucișată, care dă
solemnitate strofelor. Din punct de vedere tematic, poemele se referă în general la trecerea timpului, la senectute și prevederea unei pătrunderi viitoare în alt spațiu, eventual
mîntuitor. Amurgurile sînt tîrzii, e menționată adesea toamna, anotimp al stingerii vitalității, întoarcerea în credință se face, în sfîrșit, după diferite tribulații amăgitoare, este
invocată neuitarea ca o formă de supraviețuire a spiritului în lumea pe care omul o va
părăsi. Autorul crede și așteaptă noua Venire, renașterea lui Dumnezeu pe care o invocă
(Renaște-Te, Doamne). Poemele sînt elegante, ușor monotone ca atmosferă.

Dumitru Iftime
Surâde și nu cerceta, Editura Ex Ponto
Un poet mai puțin cunoscut decît alți purtători ai aceluiași nume (Constantin Iftime
și Vasile Iftime) este Dumitru Iftime, care nu-și lasă pe recentul volum multe repere biografice (născut în 1955 la Botoșani, ofițer de marină, autor al – cel puțin - încă unui volum,
în 2008, și nu adună în pagini aprecieri critice). Nici atoateștiutorul Google nu ne lămurește aproape deloc asupra antecedentelor autorului. Volumul este și el eclectic,
aducînd puține lămuriri despre marca personală a autorului său. Dumitru Iftime este
cînd melaoncolic-elegiac, cînd sentențios (dă Îndemnuri pentru tinerele fete în mod
sibilinic și vag urmuzian sau cuglerian: dacă ți-e prea foame de alții, mănâncă-te sau inventează amintiri despre cum n-a fost odată). Unele texte au delicatețe. Iată o femeie
prinsă delicat într-un un tango: roiau metaforele în jurul ei/ ca albinele, cu polenul/ pe staminele florilor de câmpie. Alte texte probează un sorescianism alegoric: îngerul tinereților
mele suspendate/ nu-mi mai acordă, la petreceri/ prea multă importanță ca pe vremuri/.../
mă prezintă invitaților de ocazie/ doar în treacăt, așa/ ca fiind/ o mai veche cunoștință dea sa. Sensul acestui tip de parabole rămîne destul de neclar. Volumul are trei cicluri: Vinul
roșu din prăbușirea zilei, Puțin deci mult și Sânge bleumarin, cu titluri surprinzătoare, dar
neindividualizate stilistic. Orice poem poate intra în oricare secțiune. Cu un termen ambiguu precum textele: Dumitru iftime este un poet interesant.

Ioan Barb
Cetățile de scăpare, Editura Școala Ardeleană
Prefața de Paul Aretzu ne lămurește asupra unui lucru care transpare destul explicit
din poeme: Ioan Barb scrie o poezie de inspirație biblică. Pe copertă Ioan Es. Pop vorbește de poezie religioasă în haine profane și ne îndeamnă să nu intrăm în carte ca pe
stadion, căci Poezia se roagă. Pe stadion tot nu putem intra, ba nici în biserici. Așa că ne
rugăm și noi pe unde putem, alături de Ioan Barb, ca Domnul să ne mîntuie ca pe Iov.
Pe copertă e reprodusă o frumoasă frescă de la Mănăstirea Polovragi, una dintre cele
mai frumoase din Gorj. Poemele lui Ioan Barb par să fie „cetățile de scăpare” ale poetului însuși, cele șase pomenite de Iosua. Ucigaşul (care a omorît din culpă, cum am zice
noi) să fugă într-una din aceste cetăţi, şi să spună întâmplarea lui bătrânilor cetăţii aceleia;
ei să-l primească la ei în cetate. Chiar dacă, presupunem, poetul n-a călcat pe nimeni care
traversa neregulamentar, el își construiește preventiv, pentru sine și cititorii săi, niște
cetăți din cuvinte care să le ofere azil. Biograficul se amestecă în texte cu evocarea
episoadelor biblice ale Vechiului Testament și lirica psalmilor. Poetul se visează lîngă
pârâul Cherit, precum Ilie Tesviteanul, răbdînd arșița care seacă bietul afluent al Iordanului și bucurîndu-se că, din mila Domnului, măcar viața mai picură.
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Horia Gârbea
Sub semnul Academiei
CARTEA DE POEZIE

Ioan Holban
Duhul feminin al poemelor
Ana Dobre
Pregătiri de înviere prin cuvânt și poezie
EVENIMENT

Premiile Societății Poeților Francezi din Paris
VOLUME NEUMA

Radu-Ilarion Munteanu
Provocând alter-ego-ul
CARTEA DE CRITICĂ
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Monica Grosu
Ipostazieri ale luminii
în opera lui Lucian Blaga
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Nicoleta Milea - Any Drăgoianu, poeta umbrei
Flavia Adam - Umbra din spatele cortinei
Evelyne Croitoru - Cutia de rezonanță
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Raluca Faraon - Taine și umbre
Icu Crăciun - Dialogul literaturii cu viața
Gela Enea - Visul care poate fi divin
Evelyne Croitoru
Gabriel Burlacu are nevoie de poezie
Ana Dobre - Fata Morgana
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Nicoleta Milea
Triumful imaginarului
în creația Mirunei Drăghici
TRADUCERI

George Volceanov
Pe urmele lui Swift, Kafka, Tesla...
VOLUME NEUMA

Sonia Elvireanu - O viață minunată
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Mihaela Mudure
Sufism, romanesc și traducere
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Menuț Maximinian
Împletitul miresei, de la frumusețea
ancestrală la modele de azi
COLŢUL LUI YORICK
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Amestecate
(Pandemia – agent reformator)
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Falsul documentar
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El, Prezidente
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Florica Bud
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