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Lotusul albastru
§i tandre\ea uit[rii

AndreA H. Hedeș

C

ândva, de mult, pe scoici și carapace de broască țestoasă, pe pietre și oase, pe pereții
peșterilor, omul a început să lase o urmă a trecerii sale prin lume. Nu era ceva ce se
poate numi scris, dar era o formă de exprimare și îmbrăca valențe magice. După mult
timp omul a ajuns să scrie în lut și în piatră, imprimând sau cioplind lucruri însemnate: legende
ale creației, legi, istorii. Era ceva ce nu se afla la îndemâna oricui, oriunde, oricând. Există și ideea
că, ceea ce era cu adevărat important, nu a fost niciodată transpus în scris, ci transmis pe cale
orală, unor puțini, pentru ca anumite cunoștințe să fie protejate. Atât util cât și cu valențe de artă
caligrafică, scrierea se făcea pe papirus, pergament, pe vellum sau mătase. Materiale scumpe, atât
aceste suprafețe cât și și cerneala folosită, făceau ca scrisul să nu fie un act gratuit, lipsit de
importanță. Chiar și atunci când a avut loc o lărgire a tematicilor și subiectelor demne de a fi
consemnate, demne de a rămâne, acestea țineau de filosofie, spiritualitate, astronomie, medicină.
Literatura și-a făcut loc târziu în rândul maselor iar scrisul a devenit târziu o îndeletnicire„serioasă”.
În perioada blamată a trecutului nostru recent, statutul de scriitor era unul de prestigiu social și
de binecuvântări financiare. Astăzi, scriitorul român trăiește sub una din zodiile cele mai nefaste.
Deși profesionalizat, nu își poate susține existența din creația lui, deși cu un statut recunoscut, nu
se bucură de sprijinul ori respectul clasei conducătoare, și nici ale concetățenilor săi. Lăsat să-l
bată vânturile, valurile tuturor crizelor sociale, economice, scriitorul este al nimănui, exilat printre
semeni. Cu toate acestea, un asalt al neaveniților se desfășoară temeinic și constant. Fără cultură,
fără lecturi elementare, aproape întotdeauna„poeți”, aceștia bat la porțile consacrării cu încrederea
în ei înșiși și subtilitatea unor barbari. Considerând că binecuvântează Pământul cu prezența lor,
fac parte din categoria celor ce gândesc precum un personaj al lui Oscar Wilde:„Nu plec nicăieri
fără jurnalul meu. Toți ar trebui să avem ceva excepțional de citit în tren.” Nu voi considera
niciodată că e o nefericire pentru literatură ca o persoană să scrie. Poate să scrie cât vrea, dacă nu
există muncă și talent, scrierea aceea nu va afecta literatura, pentru simplul motiv că nu va avea
niciodată tangență cu ea. Aș vrea să fim o țară de poeți, nu doar să ne naștem așa, iar apoi să
îngropăm talentul. Problema nevralgică este aceea că, în orice domeniu de la noi, criteriul valoric
nu mai există iar lucrurile nu mai funcționează după acesta. Orice pare posibil, totul fiind o apă
și-un pământ. Valorile, vârfurile, elitele, împuținate, nu au acces la public, iar acesta e lipsit de
modele. Provizoratul și precaritatea tarează o societate în derivă. Veșnic pare a fi numai răul cu
toate fețele sale. Pentru mica noastră castă simpla cădere a unei picături destabilizează, iar furtuna
într-un pahar cu apă are efecte remarcabile.
Cu prilejul zilei de 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului nostru național și ziua culturii române,
manifestările, cele transmise la televizor, au fost mai sărace și mai rigide. Sărbătorit, de cele mai
multe ori, stângaci la nivelul oficialităților, dizolvat cu furie de noile generații de intelectuali și
chiar de scriitori, învățat „pe de rost” la școală, Eminescu a intrat totuși în cultura populară. Am
constatat cu surpriză, că a făcut-o sub forma unei salate de boeuf. Dacă era, nu de mult, moda
torturilor glazurate cu imaginea sărbătoritului, de obicei, fiul sau fiica mult iubită, de ce să nu se
ajungă și la ziua în care mult iubita noastră salată de boeuf să poarte imaginea mult iubitului
nostru poet național? Cine nu ar prefera, de Ziua Culturii Române, să mănânce, în loc de mici cu
muștar, o rafinată salată de boeuf, (cu carne de pui), cu maioneză și măsline, ca domnii? Așa îl
vom avea, cu siguranță, intrat în memoria și în imaginarul conaționalilor noștrii pe Eminescu.
Pentru că, altfel, e fapt demonstrat, oamenii au mintea scurtă.

Editorial

www.revistaneuma.ro

2

Nr. 1-2(51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Urmăresc emisiunile de tipul Vox Populi dintr-o formă de auto-ironie și auto-sarcasm. Din ce alte
motive ar urmări cineva care trăiește din cultură emisiuni care ne arată pulsul tot mai slab, periculos
de slab, al culturii? Ei bine, la întrebarea„Cine a fost Ceaușescu?”, unele persoane au răspuns„Am
auzit de el, dar nu am trăit pe atunci de aceea nu știu”. Întrebați despre alte subiecte, repondenții
spun cu convingere că o anume stare de lucruri e așa„dintotdeauna”. Ce înseamnă dintotdeauna?
De când e/există/se află pe lume fericindu-ne cu prezența sa, persoana respectivă sau, în cazuri
excepționale, tatăl persoanei repsective. Cam asta e alonja universului acestor oameni. Dintotdeauna și pentru totdeauna e pus la egalitate cu durata vieții conștiente a unei ființe omenești. Fără
trecut, fără viitor, fără istorie și tradiție, fără viziune și predicție. Nimic de primit și de transmis mai
departe. Ființele umane ca și consumabilele, sunt„produse”, se uzează și sunt înlocuite.
E un lucru de care sunt conștienți și conducătorii noștri vremelnici, care ne-au lăsat în voia
sorții, a pandemiei, a crizelor de tot felul, a violențelor și, mai cu seamă, în mizeria inculturii. De
aceea, nu am nimic împotriva celor ce scriu. Scriu mult, pe bloguri, pe Facebook, coagulați în
grupuri, cenacluri, cercuri. Închipuiți-vă, în aceste vremuri în care ființa umană e supusă unor
atacuri fără precedent, la nivel intelectual, spiritual, sufletesc, mai sunt oameni, mulți, care scriu, și
scriu mult. Problema e aceea că nu din cauza pulverizării meritocrației, a ierarhiei, din cauza
sentimentului de țară a nimănui, în care se poate orice, din cauza modelelor transparente, aproape
invizibile, majoritatea celor ce scriu consideră că o fac măcar genial. Nu am să înșir aici gratulările
și blagoslovelile pe care le-am primit de-a lungul timpului din partea celor cărora am îndrăznit să
le spun că nu scriu bine, deși ar fi o lectură interesantă. Așa cum am mai spus, o carte trebuie să fie
mai mult decât un obiect. Două coperți, un nume și un titlu, pagini umplute cu versuri, cele mai
multe,„cuvinte goale ce din coadă au să sune”nu înseamnă literatură, nu înseamnă consacrare, nu
înseamnă nimic. Din nefericire, lipsa de talent e compensată cu bani, cu oameni de bună credință
care doresc să susțină literatura, fără a înțelege mare lucru din ea, care dorm liniștiți, împăcați că
au făcut o faptă bună. În același timp, talente veritabile, nu ajung la suprafață și riscă să rămână
pierdute pentru literatură, deturnate de la acest destin luminos și greu.
E un fenomen care se observă cel mai bine în sport. Toate statele care contează în lumea
competitivă și bogată a sportului de performanță au scouteri și programe solide, care încorporează
descoperiri științifice și medicale, pentru a crește viitori campioni. E ceva ce s-a făcut și la noi în
perioada comunistă, nu a fost perfect, dar a dat României nume care au rămas în istoria sportului
și care au făcut mai mult pentru imaginea României decât toate încercările de a construi un brand
de țară și de a populariza Grădina Carpaților, care arată ca o grădină fără grădinar. La fel și în cultură,
cea mai grea lovită și mereu umilită, mai cu seamă în anii pandemici. Reprezentanții acesteia sunt
nevoiți, pentru supraviețuire, să se căciulească pe la ușile mai marilor vremelnici. Mulți dintre cei
care activau în acest domeniu au fost nevoiți să se reorienteze pentru a supraviețui. Fără a avea însă
prea multe opțiuni, unii au ales să plece în străinătate, îngroșând rândurile diasporei, acea diaspora
de care politicienii își aduc aminte din patru în patru ani. Cultura a rămas pe ultimul loc al unei
liste de priorități de care, în mod real, nu prea s-a ocupat nimeni. Scriitori, actori, cântăreți, au bătut
la uși închise, asemenea nefericitului greiere care, urmându-și vocația, a ales să cânte în loc să facă
o muncă„cinstită și serioasă”. După ce ani de zile, mulți, o viață întreagă, au făcut ceea ce e numit
banal entertainement, deși, în fapt, munca lor e una pentru suflet, acum au devenit expendables,
eroi de sacrificiu, visători nătângi, primii de care s-a putut dispensa sistemul. Nu vorbim de vârfuri,
de elite, vorbim de cei mulți care împreună formează organismul nostru cultural, care mai ridică
omul din marasmul cotidian prin arta lor, fie ea literară, muzicală, teatrală. Dacă acesta e destinul
culturii în România, Eminescu să ne judece.
Printre picturile din interiorul piramidelor, există unele care înfățișează o floare aproape
dispărută în Egiptul de astăzi: floarea de lotus albastru. Cu petale azurii și un mijloc auriu, ce
amintește de soarele strălucitor în mijlocul unui cer senin. Poate această imagine i-a făcut pe vechii
egipteni să-l considere o plantă sacră, al cărei parfum era socotit ca fiind sudoarea zeului Ra și să
devină un simbol al regalității. Un alt atribut al lotusului albastru consta în ușoarele sale proprietăți
halucinogene. Cu rădăcinile afundate în mâl, în adâncuri întunecate, ea se străduiește să crească
și să iasă la suprafață. Temerar, își înalță în cele din urmă floarea strălucitoare, parfumată, spre
lumină. Dacă nu este culeasă, ea se retrage pentru totdeauna în adâncimile din care s-a ivit, pentru
ca în ziua următoare, o altă floare să îi ia locul. La fel ca lotusul albastru, nenumărați oameni de
cultură au străbătut un drum personal lung, greu, sinuos, pentru a înflori în fața lumii. Neluați în
seamă, desconsiderați, umiliți, vor ajunge să lunece în uitare, în ciuda frumuseții și dăruirii lor. Cu
tenacitate, adevărul și frumosul își vor găsi în continuare exprimarea în creația, în manifestarea
culturală. Și dacă nimeni nu va ști să prețuiască darul divin, acesta se va pierde într-un ocean glacial,
un ocean de indiferență. Dar, dincolo de acesta, darul, harul, va luneca în uitare și aceasta, măcar
aceasta, îl va primi cu nesfârșită tandrețe. Floare-albastră! Floare-albastră! Totuși este trist în lume!
III
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Poezie, pandemie
HoriA GârbeA

L

a data cînd scriu această pagină, ceea ce este cunoscut de
vreo doi ani sub numele„pandemia”cunoaște o escaladare
cu recorduri de infectări zilnice. Se pare că nimeni nu mai
încearcă nicio soluție de a contracara„valul cinci”. Cine nu va muri,
sigur va scăpa. Tot acum, războiul se apropie de granițele țării
noastre cum n-a mai făcut-o de aproape 80 de ani. Iar în oraș,
continuă greva transportatorilor care nici înainte nu-și plimbau
prea des autobuzele prin stații. Din cauza pandemiei și a unei
anumite renunțări la lupta cu ea se simte un aer de război pierdut.
Sîntem ca pe o corabie la care echipajul a strîns pînzele și a acceptat
să se lase în voia derivei și a soartei.
E clar că asemenea vremuri sînt - teoretic - cu totul nepropice
culturii. Însuși statul a abandonat complet domeniul acesta în care
supraviețuiesc mai ales învîrtiții, cei care, din diferite motive, încă
au acces la puținele firimituri care mai cad din mîna cuiva. Nu se
pune problema vreunor selecții valorice.
Cu toate acestea, în literatură cel puțin sau, ca să fiu mai puțin
generos, în domeniul scrisului domnește o efervescență aproape
greu de înțeles. Se scrie tot mai mult și tot mai prost. Fenomenul e
uimitor: un potop de cărți, e drept că în tiraje mici, apar și (mi) se
comunică pe căi variate și personale. Căci librăriile nu mai primesc
cărți de literatură, mai ales contemporană, doar bibelouri și jucării,
iar singura librărie din cartierul meu chiar s-a închis de la 1 ianuarie.
Nu mă întreb ce e de făcut, pentru că știu că n-am să pot
răspunde. Prețul hîrtiei crește mereu, aproape nelimitat și totuși
autorii fac ce fac și își tipăresc volumele, în tiraje tot mai mici,
croindu-și iluzii că îi va citi cineva. Cei care nu au apucat să publice,
trimit și ei versurile, proza, eseurile cu speranța de a le aduna în
cărți.
Predomină poezia. Un efect bizar al unor vremuri dificile, în
care oamenii sînt orientați teoretic spre supraviețuire. Probabil că
poezia are un efect compensator sau determină un fel de narcoză.
Desigur, pentru cel care o scrie. Cel care ajunge să o citească, nu
e, cel mai adesea, prea fericit.
Iubesc poezia și stimez poeții. Sînt totuși contrariat de cît de
mulți autori îmi trimit poezii spre publicare sau evaluare și cît de
puțini îmi propun un eseu, un articol pe o temă (culturală) inedită,
un studiu substanțial și original. Mă simt stingherit, ca și cum aș fi
invitat la un dineu unde se servesc doar prăjituri cu frișcă. Se induce
ideea că poezia e„bagadel lucru”, se scrie cum se respiră. Nu e deloc
așa. Stimații scriitori nu mai au rezistența de a sta pe scaun cîteva
zile sau chiar cîteva săptămîni ca să studieze și să ofere un punct
de vedere cumpănit sau măcar paradoxal asupra unei chestiuni din
infinitatea celor care ne înconjoară? Am recitit de nenumărate ori
(și le recitesc în lipsă de altceva) eseurile lui Alexandru George și
Temele lui Nicolae Manolescu și mă rușinez că, dintre contemporanii lor, foarte puțini îmi pot oferi o pagină care să mă intereseze.
Sînt atîția poeți valoroși și uitați despre care s-ar putea scrie cu
respect și atenție interpretări noi. Urmașii lor nici nu se gîndesc să
facă asta înainte de a zdrăngăni lira lor dezacordată și a-și etala
versurile șchioape. Îmi spun zilnic: de acum voi refuza categoric să
mai citesc pretinși poeți. Le voi spune așa: dacă vrei să mă convingi

că știi meserie, pune mîna și scrie un studiu sau un eseu despre
poezia unui autor canonic. După aceea, dacă îmi place eseul, o să
citesc și poezia dumitale!
Dar nu fac asta. Rude, prieteni, cunoștințe insistă să parcurg
versurile lor sau pe ale altor prieteni de prieteni și mă înduplecă.
Teoretic, o cantitate mare de poezie ar genera și valoare, pe principiul maimuțelor care bat la mașină un timp nelimitat și sfîrșesc
prin a nimeri un sonet de Shakespeare. Dar acel posibil sonet s-ar
pierde în infinitatea paginilor ieșite de sub labele maimuțești. Chiar
dacă un norocos cimpanzeu ar nimeri într-o bună zi Sonetul 18, cine
ar putea răscoli tonele de hîrtie (scumpă !) adunată prin secole și
mînjită de rînduri ininteligibile pînă ar găsi taman pagina aceea.
Nu încetez să spun că fenicienii au făcut un mare rău umanității, iar romanii l-au amplificat. Alfabetul lor, prea simplu, devenit
repede accesibil oricărui prost, nu a scos lumea din întuneric, cum
se crede. Ci a revăsat bezna minții peste lume, concomitent cu
creșterea populației. Lovitura cea mai ucigătoare a dat-o Gutenberg. Deși prima lucrare tipărită prin tehnica lui (în Europa, căci
chinezii cunoșteau demult aceste marafeturi) a fost Biblia, meșteșugul neamțului pare să fi venit mai curînd de la Dracu. Iar acum
ne-a lovit năpasta tiparului digital. Pînă mai ieri, chiar dacă morcovul autorlîcului pătrundea în dinapoia unor nechemați, puterea
lor de expunere în terfeloage a propriei nulități era oarecum
limitată. Acum însă codri întregi cad sub drujbe ca să dea suport
poeziei imprimate în valuri. Nu șase, nici șaizeci, ci șase mii de
maimuțe dibuie literele, în căutarea unui sonet care nu la va ieși
niciodată din labe.
Măcar, în lumea academică, unii „doctori” au început să-și
ascundă lucrările, de teamă să nu pice sub ochii ageri ai vreunei
doamne Șercan. În cea literară, n-o să vedem așa ceva. Fiecare autor,
căruia nu-i cumpără nimeni cartea, o trimite revistelor și celor
bănuiți că ar putea face vreo notă despre ea, încît toate redacțiile
sînt pline de volumașe necitite: rafturi întregi, biblioteci pe toți
pereții, capitonați astfel cu zădărnicii.
Poezia nu moare prin evaporare în neant, ci prin pulverizare,
printr-o infinită„democratizare”, înțeleasă ca libertatea de a considera orice rînd scris, cu sau fără respectarea unor norme elementare
de gramatică și logică, drept un vers. La romane e mai simplu:
primesc o cărămidă formată din file și o citesc pînă la primele două
agramatisme sau pînă se ivesc două personaje și constat că ambele
vorbesc la fel, fiecare dintre ele, și amîndouă ca autorul. La poezie,
autorii își închipuie că sintaxa e o iluzie vehiculată de niște pedanți.
Sau, dacă o lasă în pace, o deșiră ca pe o sfoară care nu leagă nimic
de nimic altceva. Și glăsuiește poetul: plafonul călător/ ascensoare
de aripi mă cuprind/ mă aspiră/ mă scutură de lest/ mă respiră (sic!)/
pe limbajul (sic!) păsării eterne. Iată că autorul, care e autoare, a făcut
ce-a făcut și m-a determinat s-o citez (fiind probabil singurul care
a făcut-o vreodată).
Pe mine, pe care nu m-a aspirat nici un ascensor, nici măcar un
aspirator,„pe limbajul”eternilor porumbei maculatori de statui. Nu
pot decît să număr poezia printre bolile asociate cu SARS-CoV-2.
III
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Nota autorului: Doamna andrea H. Hedeș, directoarea revistei Neuma, mi-a solicitat o colaborare de factură lirică pentru numărul
1/2022 al publicației pe care a fondat-o în urmă cu un lustru. răspunsul meu fu acesta:„Din cauza dezastruoasei situații mondiale, traversez o perioadă de quasi-ariditate poetică. Cu alte cuvinte, suport pe viu adevărul sentenței ciceroniene Inter arma silent musae. În consecință, nu dispun de un stoc prea amplu din care să pot selecta poemul solicitat de dvs.Totuși, sper să detectez unul onorabil în timp util.”
În cele din urmă, spiritul luminos al Neumei clujene m’a determinat să caut un text cât de cât compatibil cu pasiunea pentru literatură ce-i
înfrățește pe colaboratorii acestei reviste. În 2008 concepusem poemul de mai jos, ca o expresie a sentimentelor de admirație și amiciție
pe care i le purtam scriitorului Mircea Horia Simionescu. Pe atunci el împlinea etatea de 80 de ani, iar eu mă aflam în misiune diplomatică
în extremul Occident european (recte, Portugalia). În genere, efuziunile lirice de dimensiuni ample, cum e și aceasta, generează anumite
dificultăți când vine vorba de spațiul tipografic. Ca atare,„jopul pe oct simionesc”nu fu inclus nici măcar în propria-mi antologie, pe care
editorul de vocațieVasile George Dâncu avu generozitatea să o publice sub titlul Blânde jazzografii transilvane în 2021, când împlineam eu
însumi șapte decenii de viață și 50 de ani de la debutul literar. Sper ca speculațiunile mele poetico-numerologice să poată fi preluate
într-o eventuală viitoare selecție editorială, pornind de la versiunea publicată aci grație generoasei invitații a doamnei Hedeș.

simetrii simionești pe opt
două inele lipite vertical
o mie nouă sute și ceva :
doi plus două
cerculețe suprapuse –
născut mircea horia
(prenume alternativ: george)

SIMIONESCUL JOP PE OCT

o mie nouă sute trei opt –
îi moare părintele
ofițer în armata română
nouă sute pa’ș’opt –
tribulațiuni universitare
scapă de armată
întrerupând studiile
la facultatea de litere
scapă de arestare
avea gripă
în ziua raziei prin bibliotecă
iese din deceniul obscurantist
fofilându-se prin
hublourile din coada lui 1958
1968
anul speranțelor culminante
apare românia literară
virgil mihaiu o citește
săptămânal
dă peste fotografia unui debutant atipic:
mircea horia simionescu
patruzeci de ani
chel
autor de texte epustuflante
virgil mihaiu și colegii
mircea toma & sorin saladie
propagă viziunile
fără precedent în literatură
(dar persiflând literatura precedentă)
marca MHS
MHS devine emblemă stilistică și
comportamentală
printre benzi de magnetofon
pe care se scurge live-evilive-evil
evilive-evilive-evilive-evil
live-evilive-evil un fel de loop
cap-coadă
un fel de opt acustic

magia milesdavisiană resorbind
jungle sonore
așa cum capodopera
simionesciană
prefăcuse historia literaturii în
bibliografia generală
cod pentru connaisseuri
cod de rezistență prin
inteligență
contra dictaturii troglodite
1978
dictatura troglodită își planifică
nemurirea
vm îl întâlnește pe MHS la
opera română din cluj
acompaniați de radu petrescu &
șarmanta doamnă c.
descind în quartet printre
colinele
bântuite cu un deceniu în urmă
de hippies extratereștri
deferlați în turmă
prin librăriile țării
vm, mt, ss achiziționează
exemplare rătăcite din
dicționarul onomastic
și bibliografia generală
în borgesiana bibliotecă a lui
i.b. lucaciu
din teiuș-ombilicul-lumii/centrul-transilvaniei
textele lui MHS sunt rostite
quasi-evlavios
la cursuri
vm le citește junilor
fragmente iconoclaste
din opera marelui iconoclast
tinerii vor să atingă cartea
increduli că e editată în românia
în casa lui MHS
vm vede revistele scrise cu mâna
de MHS
pe când era liceean
MHS nu ajunge să vadă
revistele scrise cu mâna de vm

timp de șapte ani
pe când era liceean
unu nouă opt opt
viața ferfeniță
coreea de nord în pragul altei
înformetări
speranțele decedează în frig
casa teiușeană cu biblioteca
borgesiană –
demolată
casa lui vm din cluj –
demolată
viziunea simionesciană
despre țara/baterya
menține vie iluzia/parodia
1998 răul e’n lume – zicea gellu
naum? subînțelegea MHS?
2008 –
anul cercurilor olimpice pekineze
anul calculelor numerologicesinologice:
cifra 8 (ba) – pronunțată
asemănător noțiunilor
fericire/prosperitate
(faat în mandarin
baat în cantonez)
olimpiada programată să
înceapă în
8.08.2008
la orele 8 și 8 minute ale serii
2008 – românia literară nr. 8
pe copertă MHS la 80 de ani
născut sub semnul cerculețelor suprapuse
ghidaj contorsionat prin
recurența răului
jgheabul exorcizării prin râs
optzeci și opt sunt clapele
claviaturii
preludiind infinitatea
muzicii
sens numerologic?
fi-va sensul voiajului încriptat
prin două cerculețe alăturate:
când opt
când infinitate?

III
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Gheorghe

Grigurcu

Metanoia

Ceasornicul vechi

Salahor al cerului Steaua
cară de colo-colo blocuri masive
de Neant înnoptat
și le corectează din când în când
cu plaivazul său transparent
nu răspunde nici nu-ntreabă nimic
de bunăseamă crezând
în naivitatea-i augustă ușor ponosită
că nici noi nu răspundem nu întrebăm nimic
și astfel Doamne ne mântuie.

Nu mai rămâne aproape nimic
pe cadranul acesta de pe care și-a luat zborul
cucul demultului

Elegie

doar imaginea care geme icnește
ca un motor paradit
și nu se-ndură a se preface-n grai.

Mai întâi o mișcare bruscă apoi
un vânt înalt înalt cât un bloc turn
încât privindu-l în sus amețești
și-un regret încărcat de ceva
ce nu se mai poate trăi dar se poate scrie
apoi o mișcare lentă o adiere
de vânt abia perceptibilă
care se desface de tâmpla ta
cum un timbru de pe-un plic vechi
însă odată făcute toate mișcările rămân
în făptura ta aidoma oaselor.

Ilustrată
Îți moi condeiul în apa Gilortului scrii
despre visele mișcându-se-alene în depărtări
asemenea unei turme de vite
despre trenul cu ritmu-i metalic
care cu sârguință coase valea de deal
despre razele care se-ntorc impasibile
din râu înapoi în Soare.

doar timpul ticsit de sine însuși monoton
ca un local plin de fum de țigară
de mirosuri stătute
doar amprenta mișcării căci mișcarea
s-a făcut nevăzută
ca un borfaș de la locul faptei

Ochii
Ochii care nu se mai văd
nu se uită; uitarea e doar
pentru ceea ce vedem zilnic.

E dură poezia asta
E dură poezia asta n-are a face cu sufletul
poliloghia ei spirtoasă privirea mâloasă
tenul diafan care insinuează o intimitate deplină
grumazul perfid torsul avid
întrebarea ce-i mângâie trupul gol
în fine părul ei proaspăt coafat înmiresmat
care evocă ehe vremuri mai bune
obrazul ei ca un ecran de cinematograf.

Biserică transilvană
Clădită-i mica biserică pe-un simplu freamăt
de timpuri ce nu mai au trup
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doar o-nțepătoare mireasmă precum pelinul
în preajmă-oseminte ce se-ntâlnesc aidoma
unor țărani cuviincioși
își dau binețe se-nchină
pe-un perete sfinți noduroși cum arborii
păzind turma cu rândul
prin lemnoasele încâlcitele slove-ale ceaslovului
se-nfoaie soborul de vrăbii
catapeteasma cum un măr rumen.

Jidi

Majia
(China)

Traducere din limba chineză:
AdriAn dAniel lupeAnu
și ConsTAnTin lupeAnu

Pictor
Pensula a trasat o graniță
dar fluturele șovăie a se așeza
între viață și artă.

Deasupra
Deasupra foarte deasupra-n văzduh
(cerul alb cum o mână obosită)
pasărea cântătoare nepăsătoare
își înșfacă figura astfel cum
un uliu își răpește prada
și nu mai e nimic de făcut aici acum
un pahar de alcool răsturnat pe tăblia mesei
în timp ce văzduhul își îndreaptă
cuta mătăsoasă-a căderii
în golul de dincolo.

Poezia
Pretutindeni ascunsă
în artere și-n cești
în nori și-n pubele
în scorburi și-n clopote
în năvoade și-n rafturi
în dosare și-n crengi
în telefoane și-n cizme
în poduri de case și-n haine
în bazine și-n vizuini
ca să iasă din când în când
la iveală în locul Domnului
sacrilegă.

La Editura NEUMA va apărea Colecția „Poeți chinezi contemporani” coordonată de către sinologul Constantin Lupeanu.
Colecția va fi inaugurată prin volumul de poezie al cunoscutului
scriitor Jidi Majia, volum care va apărea în cursul acestui an.

Jidi Majia este unul dintre cei mai reprezentativi poeți din China contemporană și un poet internațional cunoscut. Poeziile sale au fost traduse
în aproape patruzeci de limbi și publicate în zeci de țări din întreaga lume,
în peste 100 de ediții. În prezent, este vicepreședintele și secretarul
Secretariatului Asociației Scriitorilor Chinezi.
Principalele sale culegeri de poezie cuprin titluri precum: „Cântecul
primei iubiri”, „Aripi de vultur și soare”, „Identitate”, „Flacără și cuvânt”, „Eu,
Leopardul Zăpezii...”, „De la Leopardul Zăpezii la Maiakovski”, „Douăzeci de
sonete dedicate mamei”, „Poezii”, „Marele fluviu” , „Planeta despicată” etc.
Jidi Majia a primit numeroase recunoașteri literare: Premiul ediției a
treia la Concursul de poezie nouă; Premiul literar Guo Moro; Premiul
pentru literatură Zhuang Zhongwen; Medalia Memorială Sholohov pentru
literatură; Premiul pentru literatură Rougang; Premiul Umanitar Mkhiva;
Premiul pentru suflet de maestru al poeziei chineze al poeților internaționali chinezi PEN; Medalia Europeană de Poezie și Artă Homer; Premiul
pentru Excelență al Revistei Contemporanul, România; Premiul pentru
poezie al Municipiului București; Silver Willow Leaf Poetry Lifetime
Achievement Award, King’s College, Universitatea Cambridge, Anglia;
Premiul Tadeusz Michinski Expressio nist Phoenix Award, medalia Sigismund Krasinski, Polonia; Premiul Internațional de Poezie Guayaquil,
medalia venezueleană„Francisco Miranda”clasa I și altele.
Jidi Majia a inițiat o serie de evenimente poetice internaționale de
mare profil, cum ar fi: Festivalul Internațional de Poezie Lacul Qinghai,
Forumul Mesei Rotunde din Cortul Internațional al Poeților Qinghai,
Săptămâna Internațională a Poeziei Liangshan Xichang Qionghai, Săptămâna Internațională a Poeziei Chengdu etc.
Poetul Jack Hirschman, SUA, scria în 2017, că Jidi Majia este „candidatul
perfect la Premiul Nobel pentru literatură”.

PLANETA DESPICAT{

(Fragment)

Se dedică întregii omeniri și tuturor viețuitoarelor

III

Această planetă ne-a creat
Sau noi am schimbat-o?
Ah, tigrule! Armura ondulantă de valuri
Prelinge razele digitale. Voință unică.
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În momentul acesta, el continuă să existe într-o altă dimensiune,
Înaintează singur, în pas domol.
Mers veșnic neobosit, foc obscur.
fie ca energia rotației să fie roata dințată,
Maneta timpului
Care lovește valul de blană aurie.

Tigrul este încă acolo. Niciodată nu ne-a părăsit,
Degetele picioarelor sale se mișcă în cele patru direcții ale planetei.
acum, pe cale să dispară, globul ocular reflectă elementele creației.
el nu trăiește doar în cartea clasică Cham,
Ochii lui urmăresc continuu omenirea preocupată de bine și de rău.

Nu fiecare dintre noi greșește evident.
Când cerul coboară, vulturul nu zboară suficient de sus.
Odată ce cerul nu are altitudine, spiritul și valoarea inevitabil decad.
alături sunt aripi de vultur rănite.
Când limba înțeleptului e dublu pătată de bani și de materie.
eu acum douăzeci de ani am văzut o pasăre,
Căzuse de pe cel mai înalt coș negru de fum al orașului și murise,
ar trebui să iertăm pasărea aceea sau să ne iertăm pe noi?
Tăcerea cerului este răspuns la orice.
Se spune că transmiterea oricărei prevestiri se face în mod diferit,
Mi-a spus odată bimo din tribul nostru.
Până la urmă, războiul a fost declanșat,
fără a putea fi văzut cu ochiul liber.
ah! inamicul dintotdeauna. intră peste tine,
Ca un infractor, ca și cum și-ar micșora din vină, dar de fapt
Omenirea se trezește din somnul de zeci de mii de ani.
Dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta,
el trece granițele tradiționale și,
Deși există soldați înarmați până-n dinți,
acesta traversează spațiul aerian suveran, fiindcă nimeni
Nu poate opri fluxul de aer liber,
Nici măcar cei mai avansați detectori nu i-au dat de urmă.
iată un război special, o altă metaforă pentru moarte.
Lui, desigur, nu-i trebuie pașaport, el se poate duce oriunde vrea,
ai văzut păsările migratoare care zboară după anotimp,
Liliecii de fructe atârnați cu susul în jos pe stânci,
urangutanii cu fund stacojiu care aleargă după femele,
insecte sărind peste specii,
aruncă zarurile vieții și morții
În căsuțele poștale ale raiului și iadului.
el a vizitat biserici, moschei, temple taoiste, temple buddhiste
Și școli seculare,
el a bătut și i s-au deschis ușile azilelor,
Ca și porțile bine păzite ale temnițelor,
Dacă este posibil, va trezi toate guvernele acestei lumi,
Masca morții
Va fixa în spațiu panica neagră.
Sulița roșie va birui scutul negru.
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Când Orientul și Occidentul se întâlnesc din nou la gura destinului
este ieșire din impas? este autodistrugere?
Învinuirea mâinii stângi de către mâna dreaptă nu poate
Crea o nouă arcă a lui Noe
Pentru a elimina necazul acestui mileniu.
Planeta singuratică se rotește încă, iar dintre cei doisprezece fii
ai Tribului Zăpezii va putea apărea profetul trezirii
Și asta pentru că Le e mi-a spus că toate animalele
Și plantele sunt frați.
Deși pe marea cântată de Homer se răsucesc ape albastre,
Ochii sigiliului sunt plini de mesajul universului.
aceasta poate nu e judecata finală, dar cupola cerului ca un castron
acoperă capul omului în fața ivirii unicornului.
acesta nu este un război obișnuit, nu este nici un război nuclear,
fiindcă războiul nuclear n-are învingători.
Madame Curie a făcut o declarație de principiu și până azi
ea nu poate fi judecată că a avut sau nu dreptate.
Dar concluzia ei privind armele nucleare,
Mulțumim Cerului și Pământului,
Nu a provocat nici calomnii, nici controverse.
aceasta este o recidivă a războiului, ah, mult mai
Periculoasă, mai înfricoșătoare.
Tocmai fiindcă în satul global de astăzi oamenii
Dețin o sabie cu două tăișuri.
Nimeni nu poate rămâne în afara războiului, fie el antic sau recent.
războiul a asaltat împărății puternice, el a rescris istoria vechii atene.
În evul Mediu, el a șters cu ușurință o treime din populația europei.
De asemenea, el a fost complicele coloniștilor, ucigând milioane
De indigeni americani.
acesta este un război de rezistență care aparține întregii omeniri.
indiferent de regiune.
Dacă sunt lăsat să aleg, voi alege să protejez fiecare viață,
În loc să mă folosesc de-o politică abstractă
Pentru a interpreta sensul așa-numitei libertăți.
Cred că adorno și poetul Cardenar vor fi de acord,
Pentru că în orice moment,
Viața cea mai umilă este deasupra predicilor goale.
Dacă orice om clădește siguranța publică,
eu aș alege să servesc colectivitatea și nu confruntarea.
De la Wuhan la roma, de la Paris la Londra,
De la Madrid la New York,
Se pot vedea de la fiecare balcon priviri familiare, deși necunoscute.
respect dreptul persoanei,
bazat pe respectarea tuturor drepturilor omului,
Dacă dreptul persoanei poate dăuna fără niciun motiv
intereselor celor mulți,
atunci voi scoate fără milă aceste cuvinte
Din codul drepturilor omului,
Dar vă rog să mă credeți
Voi apăra toată viața adevăratele drepturi ale omului,
iar dreptul persoanei rămâne
Partea cea mai sacră care se cuvine protejată.
III
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Liviu Franga

un tân[r poet grec despre imensitatea lacului
§i puterea iubirii (29 iunie 67 d. Hr.)
lui Gabriel H. Decuble
Își plimbă-aripa peste lac
o boare, - o adiere.
Spre noapte, păsările tac.
Un freamăt. O durere.

La fel ca sufletul, și ea,
iubirea n-are maluri.
Când se-ntrețese-n fața ta,
aruncă-i-te-n valuri!

Pe Paulos toți l-am ascultat.
Din gură-i curgea miere.
“El viața pentru noi și-a dat.
Tu, singur, ai putere?”

“Te-nșeli amarnic, brav poet,
crezând că e iubire
orice dorință-ți arde-n piept...
Fugară nălucire.

Mă plimb agale lângă mal.
Stă noaptea să apună.
Se risipește val în val
sub licăriri de lună.

Iubirea pentru-un singur om
iubire este, oare?
Culegi tu dintr-un singur pom
un singur fruct? Vezi, moare...”

”La ușa sufletului, El
așteaptă. - Îi vei deschide?”
- Dar pot și singur! Și, astfel,
nu-mi trebuie nici mii de

Azi, Paulos nu mai e. S-a stins,
cu Petros împreună.
Fidelii candele-au aprins
și lumânări cunună.

povețe și învățături...
Cu ele-o să-mi trec viața?
În cazne și înfundături
începe dimineața?

Ei mă îndeamnă ca să vin,
împărtășind credința.
De Myrtos sufletul mi-e plin.
Mă-năbușă dorința.

”El ce ne spune? Să iertăm
de șaptezeci ori șapte.”
- Prefer în lac să ne scăldăm
și-mbrățișări în noapte.

Oricine ne va fi creat,
Iahvé, Hristos, oricine,
limanul liniștii-am aflat
topind iubirea-n tine.

Pe buze-mi lasă un sărut,
de nimfă a iubirii,
suava Myrtos. A bătut
la ușa nemuririi.

Ca lacul, molcom susurând,
e sufletu-mi, se zbate...
Te văd venind. Te văd plecând.
Iubire e în toate.

Vezi, Paulos, lacul ăsta, -n zori,
purta-ne-va spre soare.
Ne-ai învățat de-atâtea ori
că dragostea nu moare.

În ce a fost și-n ce va fi,
iubire e în toate.
Iubirea e-o uriașă zi.
Iubirea e nemoarte.

III
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Adrian Alui Gheorghe

Povestea femeii care mînca un m[r

A

ieșit din gară, a privit pe deasupra mulțimii, fără țintă, și-a
privit ceasul, după care s-a așezat pe o bancă. A treia, din
dreapta, după poziția băncilor din fața gării. Celelalte erau
ocupate. Aștepta pe cineva? Posibil. Și-a trecut un picior peste
celălalt, și-a tras fusta scurtă, scurtă de tot, nu acoperea nimic, chiar
dacă făcea efort, a renunțat, și-a lipit pulpele regulamentar. Bărbații
din preajmă o priveau. Și taximetriștii au coborît geamurile și se
uitau întrebîndu-se dacă nu ar putea să îi ﬁe de ajutor, să o ducă la
vreo adresă. Nu părea interesată.
Adevărul e că femeia emana o sexualitate atît de puternică, încît
toți bărbații au devenit neliniștiți. Cîțiva i-au făcut poze cu telefonul,
dar nu ca și cum ar fotograﬁa-o pe ea, ci ca și cum ar ﬁ imortalizat
peisajul. Dar peisajul se concentra pe ea, ea era miezul ﬁerbinte. Din
primul tramvai care a oprit în gară au coborît toți bărbații, tramvaiul
a plecat mai departe ducînd cele cîteva femei care erau în interior.
Următorul tramvai s-a oprit de tot pe linie, au coborît toți bărbații,
inclusiv vatmanul. Cele cîteva femei care erau în interior au plecat pe
jos, bombănind. Doi polițiști au coborît dintr-o mașină, să vadă de
ce s-au adunat atîția oameni la un loc și au rămas și ei să o privească
pe femeia care își studia chipul într-o oglinjoară, neatentă la ceea
ce se întîmpla în jurul ei. Oare ce vedea în oglinjoară ?, s-au întrebat
cu toții.
Un miting de protest, pe o temă destul de confuză, ceva cu
apărarea drepturilor animalelor de a avea un habitat securizat, a
eșuat în dreptul ei. Bărbații s-au oprit, alăturîndu-se celorlalți care
gravitau în raza ei de acțiune. O echipă de la o televiziune, care însoțea participanții la miting, a oprit și a început o transmisie de la
fața locului. Sexualitatea emanată de femeia care tocmai își studia
pleoapele și sprîncenele se transmitea acum pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Internetul preluase transmisia, serverele
erau ﬁerbinți, ﬁerbinți.
Un polițist a simțit nevoia să intervină, lucrurile nu păreau foarte
clare. De asta cei din față au putut auzi următorul dialog:
– Bună dimineața. Puteți să îmi spuneți de ce ați oprit în acest
loc?
– E interzis cumva? Nu am văzut niciun semn, nici măcar vopsit
proaspăt, cum se mai întîmplă să descoperi pe băncile din parc.
– Nu, nu este interzis, numai că primăvara ...
– Dar acum nu este primăvară, domnule polițist.
– Da, aveți dreptate, însă multe lucruri nu mai sunt la locul lor. E
o oarecare confuzie de cînd cu încălzirea globală.
Polițistul s-a retras jenat de propriul curaj. Privirile bărbaților din
preajmă erau, însă, reprobatoare. Femeia a privit peste mulțimea
din jur pînă departe, era limpede că nu vedea decît propriul gînd.
Cei din rîndul doi au auzit însă aproximativ dialogul, a trebuit să
și-l reproducă unul, altuia, fără să aibă certitudinea că lucrurile s-au
desfășurat chiar așa:
– Bună ziua! Vă rog să îmi prezentați un act de identitate. Sunt
cîteva lucruri care trebuie limpezite.
Femeia i-a arătat podul palmei, polițistul a privit atent, privirea
s-a prelins de-a lungul liniei vieții pînă a ajuns la margine.
Da, părea în ordine. Femeia era de pe lumea asta.
Cei din rîndul trei și următoarele au auzit și au comentat dialogul după cît au reușit să înțeleagă, au intrat în joc, din plin, presupunerile:

– Bună seara! Pentru tulburarea neliniștii publice puteți ﬁ condamnată la ani grei de ... ! Bine, da, toți anii sunt grei. Aveți dreptate.
Mai multe murmure s-au auzit din mulțime, toate s-au adunat
într-un șuvoi vocal care împinse nourii de deasupra gării spre catedrala din centru. Clopotele catedralei începu să bată singur, ritmic.
Eram de față, trebuie să spun și asta. Lîngă mine era profesorul
Gilbert și nu mai știu cum, care predă desenul tehnic la mai multe
școli din oraș. Profesorul voia să inițieze o petiție împotriva acțiunilor poliției în spațiul public, era preocupat de propria neliniște,
care trebuia respectată. Mai mulți bărbați l-au țistuit însă, femeia
tocmai și-a scos telefonul mobil și a privit concentrată ecranul, cu
degetele ei lungi a mîngîiat ecranul minuscul, ca și cum ar ﬁ desenat niște raze de soare.
n acesta timp un senator, care trecuse prin zonă, intrigat de
aglomerația de pe stradă, fără să oprească însă, pentru că nu agrea
adunările spontane, i se păreau ostile, a ridicat problema în Senat:
– Domnilor, se constată o ridicare a nivelului sexualității în societate pînă la cote alarmante. Chiar acum cînd eu vă spun asta, în
preajma noastră există mult potențial erotic care se manifestă dezordonat, necontrolat. De asta eu propun...
Un alt senator, din opoziție, i-a strigat în față:
– Dar sexualitatea este axa pe care evoluează lumea noastră, nu
cred că...
Cum să vrei să impozitezi așa ceva? Rușine!
Alt senator, independent ideologic dar globalist convins, a intervenit:
– Planetele se rotesc una în jurul alteia ﬁindcă se iubesc. A spus
asta și
Copernic.
Între timp a mai oprit un tren. Cîteva zeci de bărbați dar și femei
s-au adunat, împingîndu-i pe cei din față care opuneau o oarecare
rezistență. Au mai apărut două care de reportaj care începură să
transmită de la fața locului. Unul dintre care transmitea în direct,
altul înregistra, pentru a transmite mai tîrziu. Își făcură apariția cîteva
corturi, din ele puteai să îți procuri sandvișuri cu carne de pui, cu
carne de vită sau chiftele din legume. S-au creat deja cîteva cozi,
lumea saliva. Puteai să cumperi și steaguri, erau o mulțime, semniﬁcația lor era incertă. Lumea le cumpăra însă din rațiuni greu de
precizat.
Profesorul de desen tehnic Gilbert (și nu mai știu cum) s-a oferit
să stea la rînd pentru cîteva sandvișuri. Eventual să ia și cîte o bere?
Pentru mine nu, am spus. Și nu voiam sandvișuri, ci chiftele de
legume, cu sos de maioneză și muștar. Cîte? Patru.
În timpul acesta femeia își descheiase un nasture la bluză și își
potrivise cupele sutienului. Nu părea foarte interesată de mulțimea
din jur, a scos un măr din care mușcă fără grabă. Mușcătura se proﬁlă pe mărul roșu ca o rană care se bucura de contactul cu lumina
soarelui. Căldura adunată în fruct se împrăștia din nou, liberă.
Un aparat de radio, dintr-o mașină parcată mai la marginea
străzii, anunța că în Paris a fost un atentat, cîțiva morți. Păcat. Din
mai multe piepturi din mulțime se auziră niște oftaturi. Apoi, același
aparat de radio anunță faptul că la graniță au fost depistați doi traﬁcanți de limbi de privighetori, care duceau marfa din România undeva în Europa. Nu am înțeles care era destinația din cauza vocilor
dezaprobatoare.
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Între timp au mai sosit cîteva trenuri în gară, mulțimea se aduna,
aproape că nu mai exista spațiu de manevră, totul părea acum o
procesiune religioasă al unui cult încă nedeﬁnit.
Femeia mușca mai departe din măr, bucăți mici, limba apuca
picăturile dulci de pe buze și le ducea pe cerul gurii. Era un spectacol de arome și miresme.
Un batalion de soldați, care trecea spre o aplicație complicată
în niște poligoane din marginea orașului, opri și se alătură mulțimii.
Comandantul, un individ gros și crăcănat, încălțat în cizme scurte, cu
multe blacheuri, dădu comenzi ferme, soldații se împrăștiară în
mulțime. Nu era clar dacă trebuiau să asigure ordinea, sau intrau și
ei în peisajul puternic erotizat din piață. Posibil, și una și alta. Oricum,
neliniștea se ampliﬁcase.
Profesorul de desen tehnic, Gilberto (și nu mai știu cum), a ieșit
din rînd triumfător cu două casolete de carton, în una erau chiftele
de legume cu sos de maioneză și muștar, comandate pentru mine.
Le-am mestecat îndelung, păstrînd un ritm al aerului care intra și
ieșea din plămînii noștri, improvizînd în colectiv, parcă un Bolero
marca Ravel, varianta clasică. În minte îmi rămăsese, totuși, varianta
dirijată de Sergiu Celibidache, la Viena. Mișcările vioaie ale dirijorului păreau să ﬁe parte dintr-un spectacol în sine, dincolo de muzică.
Femeia alegea cu limba sîmburii de măr, din jumătatea pe care
tocmai se pregătea să o foarfece cu dinții. Sîmburii păreau pe limba
ei buburuze negre gata să își ia zborul. Și chiar își luau zborul, își
alegeau partea lor de cer.
Un alai al unui circ italian, care tocmai trecea promovîndu-și viitoarele spectacole, a oprit la vederea acestei adunări umane impresionante. Neliniștea îi cuprinse și pe arlechinii care își făceau
numărul pe o platformă mobilă. Unul sări pe trotuar, evaluă situația
și se apropie de femeia care mesteca visătoare o nouă mușcătură
din măr. Aceasta îl observă și în ochi i se aprinse un zîmbet care i se
întinse apoi pe față.
Deși nu avea nimic pe cap, comediantul costumat în arlechin,
făcu o reverență și din aer prinse o pălărie care apăru de niciunde.
Alt comediant, costumat tot în arlechin, colorat pe obraz cam la fel,
chelios, dar cu un smoc de păr lipit aiurea pe cap, se apropie de
primul și îi spuse: - Cinetto, fără pălărie! I-o smulse din mînă, făcu un
gest ferm și pălăria dispăru. Numai că arlechinul numit Cinetto nu
se astîmpără și în fața femeii făcu o altă plecăciune și din aer culese
altă pălărie, roșie de astă dată. Celălalt nu se lăsă însă și spuse iarăși
cu reproș: - Cinetto, fără pălărie! Și i-o smulse din nou și pălăria dispăru. Astfel apărură și dispărură pălării nenumărate, verzi, roșii, galbene, negre, țuguiate, plate, mari, mici, uriașe...! Lumea aplauda
după ﬁecare apariție și dispariție a pălăriilor. Femeia nu aplaudă, dar
urmărea spectacolul cu un licăr în ochi. Își mișcă pulpele, schimbînd
picioarele puse unul peste altul, neliniștea trecu ca un frison din nou
prin mulțime. Viața provoca viața. Chiar și comediantul Cinetto rămase cu pălăria în aer.
Apoi profesorul de desen tehnic, Gilbert și nu mai știu cum, își
cumpără două stegulețe și începu să le ﬂuture în aer. Era destul de
caraghios, cravata îi ieșise de sub vestonul lucios și ﬂutura și ea ca un
steag. Albastru.
Cinetto se enervă pe celălalt arlechin, care îi tot fura pălăriile,
așa că începu să i le îndese pe cap, în timp ce acesta chirăia și
încerca să se apere. Începură să își care pumni de-adevăratelea.
Unuia dintre ei îi curgea sînge din ureche, celuilalt, beteală. Și deși
s-au urcat pe platforma mobilă, continuau să își care pumni. Lumea
aplaudă.
Femeia mușcă din jumătatea de măr eliberată de sîmburi. Și asta
exact cînd în Irak a fost spulberat cu o bombă purtată de o dronă
generalul iranian Soleimani. Vor ﬁ urmări, spuse un șofer de taxi, cu
aerul că văzuse multe din astea la viața lui. Nu a mai detaliat care
vor ﬁ urmările, tocmai era chemat prin stație la un client.

Comandantul batalionului, individul gros și crăcănat, dădu
brusc semnalul de adunare și soldații se aliniară după o logică
numai de ei știută. Și începură să cînte, îndepărtîndu-se, ca și cum
ar ﬁ reluat un cîntec dar și un marș întrerupte cîndva: ”Oh, I comme
from Alabama,/ With my banjo on my knee,/ And Iʼm going to
Louisiana,/ My Susana for to see...”
În timp ce femeia mesteca, cu ochii pierduți în sine, o altă
bucățică de măr, incendiile se întindeau violent în Australia. Neliniștea globală însoțea încălzirea globală.
Cînd își adună cu limba o ﬁrimitură de măr de pe buze și o
împinse spre dinți, un avion al companiei aeriene Airlines se prăbuși
cu tot cu cele o sută șaptezeci și șase de persoane de la bord. Nu a
supraviețuit nimeni. Un oftat se ridică din piepturile celor prezenți
în piața din fața gării, exact în momentul în care femeia își îndreptă
bustul opozant și căută un coș în care să lepede cotorul minuscul de
măr. Genunchii ei foșneau ca bancnotele noi aduse de la tipar și
puse agresiv în circulație. Cumpărau ceva?
Un polițist scoase chitanțierul ca să amendeze, totuși, pe cineva,
însă nimeni nu avea chef să răspundă solicitării acestuia. Cineva îi
spuse că nu trebuie să se mai agite atîta, cel mai bine ar ﬁ să îl
amendeze pe Dumnezeu și gata.
– Dacă vrei să te aﬁrmi, pornești de la vîrf.
– Dar unde îl găsesc pe Dumnezeu?, întrebă polițistul.
– Oriunde, îi răspunse cel care îl provocase.
De asta polițistul se îndreptă spre femeia care își așeza fusta
strîmtă pe șolduri, presîndu-și partea ușor bombată de sub burta
abia pronunțată.
– Știți cumva unde este Dumnezeu?, o întrebă polițistul pe femeie.
– Nu, îi răspunse aceasta, Dumnezeu este ﬁecare dintre noi, din
cîte știu. Părea un răspuns de bigotă.
– A-ha, deci pot să amendez pe oricare de aici, că tot pe El îL
amendez ?
– Posibil, spuse femeia. Pare logic.
– În acest caz, te amendez pe tine. Să nu te superi pentru asta.
Sunt în exercițiul funcțiunii.
– A, nu, spuse femeia, nu mă supăr. Și Dumnezeu este în exercițiul funcțiunii. Tot timpul. Pare a ﬁ o soluție logică. Numai că trebuie să motivezi acest lucru. O amendă are nevoie de o motivație
serioasă.
– Pentru un viol colectiv, de exemplu. Pentru violarea acestor
bărbați care nu au nicio putere de apărare. Frumusețea e o capcană.
Sexualitatea publică e fără nicio explicație legală, în codurile noastre nu există nicio prevedere care să justiﬁce atacurile susținute ale
frumuseții femeii asupra vulnerabilității masculine. Punct. Și începu
să scrie procesul verbal.
Lumea începu să se împrăștie.
Al doilea polițist: Cred că ar trebui să reții și cîțiva martori, pentru justețe. Să semneze procesul verbal. Și să treci neapărat faptul că a mîncat un măr, mușcătură cu mușcătură, în timp ce
vulcanul Popocatepetl a erupt pentru a treia oară în decurs de o
săptămînă.
Al treilea polițist, apărut între timp: Poți să scrii acolo și faptul că
arde, în acest timp, depozitul de lînă de la marginea orașului. E bine
ca lucrurile acestea, deși neplăcute, să rămînă consemnate undeva.
Primul polițist: – A fost pus de cineva focul sau e accidental?
Al treilea polițist: – Deocamdată nu e stabilit.
Primul polițist: – A-ha!
Și în timp ce mă îndreptam spre casă mi-am amintit brusc că nu
i-am plătit profesorului Gilbert cele patru chiftele de legume, cu sos
de maioneză și muștar, pe care le cumpărase pentru mine.
III

(Dintr-un volum de povestiri, în pregătire)
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Mircea Eliade §i India
mirCeA muTHu

U

n „aventurier care-şi desăvârşeşte propria sa legendă
interioară” îl caracterizează Constantin Noica într-o
însemnare din„Vremea”anului 1929 pe Mircea Eliade,
aflat pe atunci în plină experienţă indiană. Ştiinţifică şi în aceeaşi
măsură existenţială perioada petrecută în subcontinentul asiatic
va deveni un reper constant şi, mai ales, emblematic pentru
savantul şi memorialistul cu premoniţia exactă a propriului
destin. „Cred – îi scrie mamei sale din Calcutta anului 1930 – că
drumul meu e filosofia orientală şi istoria religiilor şi pentru nimic
în lume nu-l părăsesc”. Asceza muncii, căreia i se supune ca unui
ritual şi tonul apodictic din epistolarul de familie al acelui timp
fertil se regăsesc, împletite, în comunicările şi studiile redactate
cu acribie şi siguranţă. În consecinţă, deshumarea din reviste
precum„Gândirea”,„Cuvântul”,„Vremea”etc. a unei interesante şi
consistente activităţi publicistice are o triplă finalitate. Mai întâi,
volumul în discuţie, Erotica mistică în Bengal (1994) concretizează, alături de alte câteva – Psihologia meditaţiei indiene
(1992) şi Morfologia religiilor (1993) dar și Taina Indiei ( 1991)
sau India ( 1991) – campania, iniţiată de Nicolae Florescu şi Mircea Handoca, de editare corectă după norme ştiinţifice şi cu
aparatul critic de rigoare a unei opere supusă, poate cu prea
mare grabă, popularizării şi segmentării de către alte edituri. În
al doilea rând, o ediţie bine făcută îşi păstrează caracterul restitutiv prin excelenţă. Astfel, Cum am găsit piatra filosofală
(Humanitas,1996) spre exemplu prepară, cu paşi mărunţi şi atât
de necesari, tomurile ce vor alcătui opera omnia, creaţia ultimului
nostru spirit enciclopedic, áfin cu personalităţile din seria cuprinsă între Cantemir şi Haşdeu. În sfârşit, studiile de indianistică
(1929 – 1931), paginile de jurnal, însemnările intime, conspectele
şi corespondenţa laborioasă certifică ceea ce cunoscătorul
operei sale ştiinţifice presimţea de fapt că nu puţine pagini redactate de preferatul lui Dasgupta erau, deja, definitive. Aceasta,
în temeiul ideii, verificată de pildă în Ce e viu şi ce e mort în
Upanişade, că„o sinteză nu se învaţă făcând analize – ci făcând
sinteze” (Filologie şi cultură). În acest cadru lectura aplicată la
textul sanscrit conduce spre observaţii ce, doar asertorizate în
Filologie şi cultură sau în Umanismul indian fundamentează
demersul hermeneutic de mai târziu. Astfel, afirmaţia că„în India
nu există simţul istoric, nu există cronologie, nu există o clară
conştiinţă a timpului” se întâlneşte cu credinţa că, „obscură,
multiplă, paradoxală, neobosită, ilogică – /istoria/ nu există decât
atâta timp cât e retrăită sau înţeleasă”. Citim aici, în filigran,
concepţia filosofului şi a istoricului religiilor despre s a c r u ca un
eidos sau ca o realitate absolută ce se dezvăluie numai parţial,
în manifestări hierofanice, e adevărat însă, à travers les siècles.
Viziunea cosmocentrică se schiţează de pe acum, s a c r u l definit ca transcendenţă de către Rudolf Otto - înseamnă la
Eliade complementaritatea dintre transcendenţă şi imanenţă cu

radicalul în principiul lui coincidentia oppositorum. La fel, Mircea
Eliade va impune o altă direcţie decât metoda istorică a lui
Raffaele Petazzoni, sensibil mai cu seamă la dimensiunea antropologică a faptului religios, dimensiune determinată de precaritatea condiţiei umane. În acest sens, corespondenţa (1926 –
1959) dintre cei doi savanţi, publicată sub titlul L’histoire des
religions a-t-elle un sens? (Cerf. ed., 1994) încercuieşte fenomenologia lui Eliade, anunţată şi de diferenţierile conceptuale
sub condeiul febril al bursierului de la Calcutta: „Religiozitatea
se află adesea în conflict cu religia”; sau într-o altă însemnare
intimă ce anunţă preferinţa pentru i t e r a t i v, din Aspecte ale
mitului: „Prefer voluptatea re-organizării sufletului măcinat şi
istovit. Totul reîncepe(sic! – n.ns.). Este schimbul coeficienţilor
care alimentează conştiinţa”.
Dacă atari consideraţii alcătuiesc sinteze in nuce, studiul
propriu zis conţine constante şi fireşti raportări europene.
Adevărul, verificat şi el, că „problema Orient – Occident e rău
pusă, pentru că ea există efectiv nu în Europa ci în Asia”, este
ilustrat la nivel de forma mentis dar şi la acela al conceptelor,
motivelor ş.a., unele dintre acestea din urmă prezentând analogii
sau chiar similitudini cu cele din gândirea europeană – toate
fiind însă dezvoltate în studiile ulterioare. Spre exemplu, în
raport cu Europa, „unde există întotdeauna o dublă personalitate: a cugetătorului şi a omului de acţiune”, europeanul
experimentând și aplicând rareori ceea ce afirmă prin scris, în
India nu există hiat între doctrină şi viaţă”. În aceeaşi ordine
„limitele conştiinţei raţionaliste nu sunt identice în Orient şi
Occident”, întrucât„acolo unde conştiinţa occidentală trebuie să
cedeze, întunecată fiind de subconştient sau de inconştient - un
creier indian îşi păstrează calitatea intelectuală cum e cazul
somnului, transei etc., stări subconştiente şi inconştiente în care
conştiinţa de yoghin e totuşi trează”. Dacă, în sfârşit, „India are o
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grafie (1934) împreună cu memoriile, jurnalele și notele zilnice
alcătuiesc adevărate mostre de cristalizări conceptuale, desăvârşite de experienţa indiană, localizată cu precădere între 1928
și 1931. O notă zilnică precum„fără rugăciune o asceză e simplă
filosofie, e ajutor higenic”ilustrează maturitatea de gândire ce a
surprins în epocă, alături de activismul redevabil Generaţiei ’27.
Asimilarea, de timpuriu, a bibliotecii europene îi facilitează
accesul la concluzia exprimată aproape aforistic:„De notat că în
Philon, Marc Aureliu, Epictet - tristeţea e un semn de slăbiciune,
de sclavie, de infatuare sentimentală. Libertatea spiritului e placiditatea, dar nu o contemplaţie tristă”. Într-un atare context
spiritual elementul exotic e subsumat şi, uneori, subţiat până la
epură, deşi în cele câteva zeci de conferinţe rostite la Radio
Bucureşti între 1932 şi 1938 Mircea Eliade reia şi amplifică de-a
dreptul epic episoade (Vânătoarea de crocodili, O nuntă
bengaleză) sau portrete, cum este cel închinat binefăcătorului
său, Maharajahul Manindra Chanda Nandy (Taina Indiei), de
asemenea călătorii de studiu (Templele din sudul Indiei) ori
conferinţele strânse şi editate de harnicul Mircea Handoca în
volumul amintit (Taina Indiei, 1991). Senzaţia transmisă de
lectura acestor pagini complementare este – după observaţia lui
Mircea Vulcănescu dintr-o scrisoare inedită şi publicată în
deschiderea volumului Erotica mistică în Bengal – aceea că
„inteligenţa domină în chip absolut simţirea acestei generaţii”,
reprezentată plenar de Mircea Eliade.
Legate placentar de Operă fragmentele, traducerile, scrisorile, frânturile de jurnal şi studiile restituite editorial mai ales
după anii ’90 alcătuiesc, însumate, imaginea – mai amplu articulată – a tânărului Mircea Eliade pe dimensiunea orientalistului în
plină formare.
III
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nostalgie şi o concepţie absolută a libertăţii pe care anevoie o
întâlnim în Occident” e la fel de adevărat că în aceleaşi „documente-palimpsest” care sunt Upanişadele tânărul savant
regăseşte expresii mistice ale Incognoscibilului şi Impensabilului
care se întâlnesc și la panteişti în filosofia taoistă sau chiar în
mistica creştină (Pseudo-Areopagitul, Meister Eckhardt) şi la unii
dintre filosofii Renaşterii (Nicolaus de Cusa etc.); sau la nivelul
topoi-lor. De pildă „curtezana e un motiv tot atât de popular în
literatura mistică indiană cum e vinul, paharul şi beţia în mistica
sufistă (mistica persană) semnificînd ”Dumnezeu, sufletul omenesc şi unirea mistică cu Creatorul”. La fel, între miturile şi
legendele transcrise în aceeaşi perioadă, o schiţă despre Cartea
morţilor tibetană, (imprimată în Morfologia religiilor, 1993)
intră în structura discursului iniţiatic al prozatorului de mai
târziu, exegeza contemporană argumentând, prin Lăcrămioara
Berechet, teza prin care La ţigănci, de pildă, camuflează
scenariul stării lui Bardo, descrisă în Cartea Tibetană a morţilor,
ca etapă intermediară între conştiinţa vieţii şi conştiinţa morţii.
Raportările numeroase, deocamdată asertorizate în interbelic,
sunt însoţite de primele traduceri în limba română, fireşte fragmentare, din Upanişade şi din literatura mistic-erotică precum
Poemele lui Kanha şi Saraha. Transcrise şi, mai ales, asimilate în
ediţiile succesive ale monografiei monumentale despre Yoga (în
1936 deja, apoi apoi în 1948, 1968 ş.a.), două studii (Ce e viu şi
ce e mort în Upanişade şi Erotica mistică în Bengal) au în
acelaşi timp o valoare intrinsecă, ele mărturisind despre conceptualizări şi achiziţii definitive pentru autor, precum identitatea
Brahman – Atman sau dezvoltările particulare ale lui esse,
„caracterul subiectiv al fizicii indiene”etc. De altfel, comprimatele
din Însemnări intime, apoi dezvoltate și reluate în Oceano-

Valentin Iacob
Filiala București-Poezie a Uniunii
Scriitorilor anunță cu tristețe dispariția
dintre noi, la mijlocul lunii ianuarie a
poetului Valentin Iacob, reprezentant

valoros al generației ’90. Valentin Iacob
s-a născut la Bucuresti, pe 12 octombrie
1955. A fost matematician, dar s-a afirmat ca poet si jurnalist. În 1979 a absolvit Facultatea de Matematică a Universitatii din Bucuresti și pâna în 1993 a
fost informatician și profesor de matematică. Ca scriitor, a debutat dupa decembrie 1989. Poeme, proze, traduceri
i-au apărut în majoritatea revistelor literare românești.
A lucrat ca redactor la revista
Formula AS din 1992.
A publicat volume de poezie: Petrogradul într-un pahar cu șampanie, premiul de debut al Asociației Scriitorilor
București, Pianul kamikaze, Balada Craiului de Tobă, Clownul lui Hrist și altele.
În anul 2019 a publicat la Editura
Neuma volumul Poetul la Stalingrad

pentru care a primit Premiul Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor, al
cărei membru a fost. A tradus un volum
al poetului german Gino Leineweber.
A mai primit Premiul pentru debut
Poesis, Premiul pentru poezie al Colecției Biblioteca București (1998), Premiul pentru literatură pentru copii al
Concursului național de literatură„Alexandru Odobescu” (1997, Călărași) și a
fost nominalizat la premiile pentru
debut ale Uniunii Scriitorilor și ASPRO.
Valentin Iacob a fost un poet de
mare originalitate, textele sale insolite,
având mulți admiratori, dar a valorificat
prea puțin talentul său ieșit din comun.
Prin dispariția prematură a lui
Valentin Iacob, literatura română suferă
o mare pierdere. Dumnezeu să-l odihnească.

L-am cunoscut pe Valentin în anul 1981, când frecventam împreună cenaclul Dialog, unde s-a format un prim nucleu al Generației ‘90, sub îndrumarea lui Ion Drăgănoiu. Micul nostru grup a fost adoptat apoi de Cenaclul de luni, Valentin având acolo
lecturi apreciate ca și, după 1983, la Cenaclul Universitas. Valentin Iacob a debutat relativ târziu, după vârsta de 40 de ani și, după
câteva volume bine primite, a dispărut pentru o vreme din literatură. Revenirea sa a fost la fel de spumoasă, titlul primului volum,
Petrogradul într-un pahar cu șampanie, caracterizând natura sa efervescentă. Din păcate, revenirea lui la poezie, când a devenit
autor al Editurii Neuma cu volumul său excelent Poetul la Stalingrad și cu traducerea autorului german Gino Leineweber, a fost
prea scurtă. A colaborat cu plăcere și entuziasm și la revista Neuma. Pentru mine a fost un prieten bun, pe care îl revedeam mereu
cu bucurie. Sper să găsească pacea veșnică și să aibă parte mereu de cititori pentru tot ce a scris. (Horia Gârbea)
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eatrul popular este o sintagmă pe
cât de generoasă, prin aria de cuprindere, pe atât de înșelătoare. În
cercetarea românească a devenit un fapt
comun ca prin această formulare să delimităm deopotrivă texte ce sunt sau au
apropieri de piesele de teatru, precum și
manifestări populare cu pronunțat caracter
spectacular. Există destule exemple în care
termeni precum dramatic, teatral, piesă, reprezentație au fost întrebuinţaţi în exegezele dedicate manifestărilor folclorice.
Aproape fără excepție se face referire la
forme de spectacol popular ca fiind specifice teatrului. De aceea se impune întrebarea: Ce este teatru și ce nu este ?
În acest context se impun metodologii
de cercetare care nu pot ignora periodizări,
situații istorice, sociale, politice, religioase,
etc. precum și soluții din zona antropologiei, a sociologiei, a teologiei și a istoriei
religiilor și studiilor folclorice. În acestea din
urmă se pot găsi aserțiuni fragile de tipul
poporul nostru a manifestat întotdeauna
aptitudini dintre cele mai remarcabile pentru
producţiile teatrale. A cultivat cu mult interes
genuri variate: de la pantomimă ori sceneta
cu caracter de comedie, până la dramă. (Gh.
Vrabie, Teatrul popular românesc, 1957, pp.
435-437) care, combinate cu asocierea
destul de des făcută cu alaiurile dionisiace
sau Saturnaliile, cu intenția declarată de a
ilustra latinitatea și vechimea relației indisolubile dintre culturile greacă, romană și
tracică, introduc confuzii și duc la interpretări eronate.
Un alt fapt care se cere a fi subliniat în
aceste cuvinte preliminare este că manifestările teatrale cu caracter folcloric și/sau
religios nu se petrec întâmplător. Sunt anumite perioade, momente, festive, din viaţa
colectivităţilor când ele fac parte automat
din aceasta pentru o perioadă de timp. O
asemenea realitate vine să întărească caracterul arhaic şi sacral al jocurilor populare.
Vedem din timp cum„actorii”şi„spectatorii”
încep pregătirile. Petrecerea se face întocmai ca în fiecare an în virtutea tradiţiei; cei
tineri învaţă de la bătrâni, gustul celor mici
de a juca este de pe acum deschis, din postura de spectatori. Îndemnul la acţiune
dramatică e şi el cultivat prin puterea tradiției. De multe ori, alături de pantomimă,
străveche şi hieratică, de o costumaţie puţin
comună, în piei şi măşti de animale, apar
figuri de eroi şi obiecte de-a dreptul curioase
pentru viaţa modernului. Să amintim de
blojul ori mutul de la turcă sau căluşari care,
în chipul cel mai firesc, se dedau ca altădată
la obscenităţi.
Însuşi modul de manifestare dramatic
este şi el tipic antichităţii. Monologul debitat

Teatrul popular
ioAn CrisTesCu
de „moş”, de cel care conduce masca de
animal, cu răspunsuri, ici, colo, din partea
spectatorilor, constituie o notă distinctivă.
Practicată de antici, el a fost preluat şi prelucrat în opere culte de către Aristofan,
Plautus, Magnes, poet athenian, ce-şi intitulează trei din comediile sale cu nume ca
„Broaştele”, „Muştele”, „Păsările. (vezi Ch.
Magnin, Les origines du théatre antique et du
théâtre moderne, Paris, 1868, p. 42)
Astfel că tipurile caracteristice vremii au
fost aduse şi în teatrul oficial, în forum. Lor li
se adăugau cele ale sclavilor bătuţi de stăpâni, ori al soldatului fanfaron ş.a.m.d. Nimic
nu ne face să afirmăm că asemenea tipuri şi
opere nu se vor fi jucat şi în „sălile” de teatru
ale căror urme se văd la Sarmizegetusa, Mangalia (Callatis) etc. Multele măşti şi figurine
din teracotă descoperite aici duc la presupoziţii de natura aceasta. (Gh.Vrabie, op. cit.,
p. 438)
Am ales să citez acest pasaj lung tocmai
pentru a demonstra faptul că punerea în
discuție a termenilor de autohtonizare alături de cel de tradiție, este mai indicată ca
metodă. Putem vorbi chiar de un proces de
folclorizare care nu elimină integral teoria
izvoarelor antice și a stratului nostru dacic.
În cazul teatrului pe teme biblice şi chiar al
manifestărilor generate în perioade festive
tipul acesta de teorii nu-și au rostul chiar
dacă există o asemenea direcție pornită de
la Densușianu.
Pentru a delimita corect aria noastră de
cercetare o să introducem, alături de aceste
noţiuni, altele ca: teatralitate, structuri dramatice, precum și punere în scenă, regie,
convenţie de joc, performance, rol și nu în
ultimul rând, public chiar dacă nu avem în
fața ochilor texte scrise de un autor cunoscut, iar cele mai vechi datează de la
sfârșitul secolului al XVIII-lea.
Teoria literară românească, precum și
folcloristica și teatrologia, par a nu fi dorit o
clarificare a terminologiei uzitate. Drama
liturgică și drama biblică reprezintă două
categorii distincte, în special pentru spațiul
românesc, iar încurcăturile au fost alimentate de producțiile dramatice autohtone
sau autohtonizate. Sintagmele generice de
tipul teatrul popular sau teatru folcloric conțin și întrețin o confuzie creată de caracterul
spectacular, implicit teatral, de reprezentație și textul utilizat, dar și de diferența
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specifică dintre actul teatral propriu-zis,
precum Irozii și spectacole cu încărcătură
teatrală dar care au și semnificații ritualice
cum sunt Colindele, Călușarii,etc.
Manifestările de teatru popular, sau mai
degrabă jocurile populare cu caracter teatral, sunt atestate în cronicile moldovene,
muntene, etc. Ele erau în strînsă legătură cu
sărbătorile calendaristice sau evenimentele
importante ale colectivității, iar originea lor
trebuie căutată în timpuri străvechi pentru
că „mascarea magică în jocul căluşarilor, travestirile animaliere în jocul caprei, priveghiul
cu măşti din Munţii Vrancei sunt forme evoluate ale unor spectacole primitive cu origini
străvechi din ţinuturile carpato-dunărene”
(Alterescu et al., 1965: 40).
Disputa religios - profan a fost adesea
invocată când era vorba despre aceste
jocuri pe care biserica, și mai ales fețele
bisericești, le repudiau. În Descrierea Moldovei (Dimitrie Cantemir, 1997, pp.193-194)
oferă o atestare documentară pentru Jocul
călușarilor, în capitolul XVII, „Despre năravurile moldovenilor”, text amintit și de Ioan
Massoff în Istoria … sa:
Jucătorii se numesc căluşari, se adună o
dată pe an şi se îmbracă în straie femeieşti. în
cap îşi pun cunună împletită din pelin şi
împodobită cu flori; vorbesc ca femeile şi, ca
să nu se cunoască, îşi acoperă obrazul cu o
pânză albă. Toţi au în mână câte o sabie fără
teacă, cu care ar tăia îndată pe oricine ar
cuteza să le dezvelească obrazul. Puterea
aceasta le-a dat-o o datină veche, aşa că nici
nu pot să fie traşi la judecată, când omoară
pe cineva în acest chip. Căpetenia cetei se
numeşte stariţ, al doilea primicer, care are
datoria să întrebe ce fel de joc pofteşte stariţul,
iar pe urmă îl spune el în taină jucătorilor, ca
nu cumva norodul să audă numele jocului
mai înainte de a-1 vedea cu ochii. Căci ei au
peste o sută de jocuri felurite şi câteva aşa de
meşteşugite, încât cei ce joacă parcă nici nu
ating pământul şi parcă zboară în văzduh. În
felul acesta petrec în jocuri necontenite cele
zece zile între Înălţarea la cer a lui Hristos şi
sărbătoarea Rusaliilor şi străbat toate târgurile şi satele jucând şi sărind. În toată
vremea aceasta, ei nu dorm altundeva decât
sub acoperişul bisericii şi zic că, dacă ar dormi
într-alt loc, i-ar căzni de îndată strigoaicele.
Dacă o ceată de acestea de căluşari întâlneşte
în drum alta, atunci trebuie să se lupte între
ele. Ceata biruită se dă în lături din faţa
celeilalte cete vreme de nouă ani. Dacă vreunul este omorât într-o astfel de încăierare, nu
se îngăduie judecată şi nici judecătorul nu
întreabă cine a săvârşit fapta. Cine a fost
primit într-o asemenea ceată trebuie să vină
de fiecare dată, vreme de nouă ani, în aceeaşi
ceată; dacă lipseşte, ceilalţi zic că îl căznesc
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duhuri rele şi strigoaicele. Norodul lesne
crezător pune pe sama căluşarilor puterea
de a izgoni boli îndelungate. Vindecarea o
fac în acest chip: bolnavul îl culcă la pământ,
iar căluşarii încep să sară şi, la un loc ştiut al
cântecului, îl calcă, unul după altul, pe cel
lungit la pământ începând de la cap şi până
la călcâie; la urmă îi mormăie la urechi
câteva vorbe alcătuite într-adins şi poruncesc boalei să slăbească. După ce au
făcut aceasta de trei ori în trei zile, lucrul
nădăjduit se dobândeşte de obicei şi cele
mai grele boli, care s-au împotrivit lungă
vreme meşteşugului doftoricesc, se vindecă
în acest chip, cu puţină osteneală. Atâta
putere are credinţa până şi în farmece
(Cantemir, 1997, pp. 193-194).
Avem aici o exemplificare cu suficiente
elemente de analiză teatrală: costume, rol,
mască, conflict, dans etc.
Surprinzător, odată cu apariția Creștinismului, caracterul ritualic a dispărut, dar
nu ca efect al poruncii să nu-ți faci chip
cioplit, ci din cauze mult mai profunde
legate de raportul dintre Divinitatea și
umanitatea lui Cristos. Să nu uităm că în
spațiul românesc avem secole întregi de
creștinism neinstituționalizat, putem spune chiar popular în care tradițiile au coexistat cu influențele acestuia și uneori
s-au suprapus: Creștinismul primitiv s-a grefat peste credințe mitice dace și dacoromane care nu contraveneau în esență și
forma lor ritualică doctrinei creștine. (Romulus Vulcănescu, Mitologie română, București,
Editura Academiei R.S.R., 1987, p.134).
Din perspectivă stric antropologică
avem de-a face cu un fenomen de vizualizare și înlocuire a imaginii. Despre vizualizarea medievală a vorbit Jacques Le Goff
considerând civilizația Evului Mediu ca
fiind o civilizație a gestului așa cum “slujirea liturghiei este o înlănțuire de gesturi” .
Din punct de vedere religios Mircea Eliade
a explicat fenomenul în Sacrul și Profanul:
Vrând nevrând, ei au sfârşit prin a creştina
divinităţile şi miturile păgâne care nu se
lăsau extirpate. Un mare număr de zei sau
eroi ucigători de balauri au devenit nişte
Sfinţi Gheorghe; zeii furtunii s-au transformat în Sfântul Ilie; nenumărate zeiţe ale
fertilităţii au fost asimilate cu Fecioara Maria
sau cu alte sfinte. S-ar putea spune că o parte din religia populară a Europei precreştine
a supravieţuit camuflată sau transformată,
în sărbătorile calendarului şi în cultul sfinţilor.(M.Eliade, 1995, p.203).
Se impune aici o clarificare. Procesul
laicizării însoțit de cel al creștinării unor
forme populare este natural și firesc, iar
rezultatul se poate observa mai bine în
cazul colindelor. Colindele religioase res-
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pectă textul sau povestea biblică care
conţine uneori inserții din Viețile Sfinților,
pe care le putem atribui oamenilor bisericii, cunoscători și interesaţi de evanghelizare.
Textul Irozilor, indiferent de variantă
sau zonă, e construit pe texte de colindă.
Colindele, după cum le analizează și le
clasifică Petru Caraman, se dezvoltă pe
două direcții, fiind profane și religioase.
Geneza lor a suscitat opinii diverse. Nu
intrăm într-o astfel de discuție pentru că,
din punct de vedere al cercetării noastre,
teatralitatea și relația religios/profan în
analiză evoluționistă nu e profitabilă. Pe de
altă parte, în spațiul strict românesc, colindele și jocurile par a fi mai legate de
raportul cu societatea din care provin decât de raportul cu Biserica. Colindele conțin un scenariu dramatic clar, dedicat situației, perioadei specifice, locului desfășurării, cu adevărate indicații scenice prezente în text, cu dialogul dintre actoriactanți și public-gazdă. Dialogul dintre
actori și spectatori este realizat cu scopul
de a asigura caracterul participativ al evenimentului. Colindătorii au rolul de a vesti
și interpreta cu scopul transmiterii nu a
mesajului ci a memoriei. E un spectacol al
rememorării tradiționale cu implicații inițiatice.
Raportul dintre sacru și profan poate fi,
de asemenea, analizat în cadrul jocurilor
cu măști care și-au pierdut funcția sacră.
Același Dimitrie Cantemir, pe care-l aminteam mai sus cu descrierile sale referitoare
la Jocul Caprei, Cerbului, consemnează și
informaţii despre jocul de păpuși mânuite
din interior, jocuri cu pronunțat caracter
totemic. Și în acest caz există teorii cu
privire la geneza și evoluția lor. Alterescu
le consideră derivații ale jocurilor dionisiace cu împrumutul formelor din Antichitatea Romană și greacă, derivații și
contopiri cu forme străvechi, mascarea
magică în jocul căluşarilor, travestirile animaliere în jocul caprei, priveghiul cu măşti
din Munţii Vrancei sunt forme evoluate ale
unor spectacole primitive cu origini străvechi
din ţinuturile carpato-dunărene. (Alterescu
et al., 1965, p. 40), dar cert și acestea se
suprapun unor evenimente calendaristice:
drăgaică să zice cei ce joacă la sărbătoarea
sfântului Ioan botezătorul, îmbrăcaţi iarăș în
haine muiereşti, cu săbiile în mână şi cu
steag […] păpărudă se zice cel prefăcut în
haine muiereşti, şî joacă înzovolit cu bozi, şî
când joacă aruncă apă în capul lui; care joc
să joacă după Paști şi putem zice că închipuieşte ploaia primăvării pentru bucate”
(Alterescu et al., 1965, p. 44).

Din cele de mai sus se deduce caracterul ocazional, generat de obiceiuri legate
de sărbători creștine sau de natură și
gestionarea forțelor ei, ritualuri apotropaice. Studiul de referință este al lui Romulus Vulcănescu, Măștile populare, unde
sunt identificate tipurile de măști – zoomorfe, fitomorfe, antropomorfe. Indiferent
de tipul lor ele nu au un scop decorativ ci
presupun crearea unui personaj. Presiunea
Creștinismului și a urbanizării a făcut ca, în
timp, jocul cu măști să fie înlocuit de forme
de teatru popular-religios. Se cunoaște
faptul că avem un proces de trecere de la
travestire ca mod de comunicare cu divinitatea sau cu strămoșii la funcția măștii ca
accesoriu de joc. Cu toate că jocul a fost
considerat propriu umanului și este o
expresie a creativității, în cazul jocurilor
populare este mai degrabă integrat în
existența spirituală ca o continuare și păstrare a magicului, a superstițiilor, a ceremoniilor specifice comunităților care au ca
obiectiv retrăirea unor evenimente ancestrale. Așa încât nu este o rememorare ci o
retrăire care provine din caracterul de aici
și acum. Cu cât caracterul ludic se amplifică cu atât funcția ritualică-magică dispare. Aceasta însă dispare cu altă semnificație, cea de rememorare ca vizualizare a
textului biblic cum se întâmplă în cazul
Irozilor, o promovare a Evangheliei în
spațiu ocupat odinioară de alte personaje
mitologice.
Natura dramatică a acestor obiceiuri
este dată de modul strict de desfășurare,
de configurarea locului și timpului, ca
scenografie ritualică, adesea însoțite de o
coregrafie specifică și implicit de alegerea
cu atenție a actorilor. ”Locul de desfășurare
a jocului este și el diferit, în funcție de
caracterul lor. Astfel, unele au caracter de
colindă, fiind reprezentate (în mod obligatoriu) în curtea fiecărei gospodării (Paparuda, Călușul); altele, mai aproape de
forma lor originară, se desfășoară în anumite locuri, investite cu sacralitate: la răscruci, la marginea ogoarelor sau chiar în
lanuri, lângă o apă curgătoare, lângă fântână, la marginea satului etc. (Caloianu,
Drăgaica); în sfârșit, spectacolul nunții se
desfășoară în gospodăriile celor doi protagoniști, mirele și mireasa, potrivit unui
scenariu bine stabilit, iar jocurile de priveghi, în casa celui mort sau în ograda
acestuia, de multe ori în preajma unui foc”.
(vezi Gabriela Haja, Structuri dramatice în
folclorul românesc, Editura Alfa, Iași, 2003,
pag. 23).
III
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În c[utarea lui Shakespeare

Î

HoriA GârbeA

n adolescență și tinerețe, cînd nu bănuiam nicidecum că
între 48 și 58 de ani voi traduce numeroase piese de
William Shakespeare, m-am apropiat firesc de opera
acestui autor, la început prin filme și reprezentații teatrale. Pe la 7
ani am văzut pentru prima oară, la televizor, Hamlet cu Sir
Laurence. Cunoșteam în linii mari trama piesei și voiam să văd…
fantoma. Filmul, oricum alb-negru, se vedea prost pe televizorul
„Luchian” și am fost nemulțumit că stafia abia se întrezărea în
noaptea neagră de la Elsinore. Am revăzut apoi, în adolescență
acest film, unul dintre cele mai bune care s-au făcut după operele
lui Shakespeare. Mai impresionat decît cel al lui Zeffirelli cu Mel
Gibson (1990) și cel lung, din 1996. Și în Gamliet-ul rusesc cu
Zmoctunovski, stafia m-a dezamăgit, iar decorurile, cam de la
operă, nu m-au mișcat în mod special. Mai mult mi-a plăcut
producția de tip teleplay, pentru televiziune, cu David Tennant,
din 2009, în care accentul cade pe nebunia clovnerească a
prințului și acțiunea se petrece prin anii 1950, la o curte regală
anacronică și cam scăpătată. Piesa am citit-o abia pe la 14 ani, în
vechea traducere a lui Dan Duțescu și Leon Levițchi, pe care o
găsesc și azi greoaie, în colecția BPT, cea cu copertă albastră, din
anii 1950.
Între timp apucasem să văd spectacolul lui Dinu Cernescu, la
Nottara, cu Ștefan Iordache. Acest spectacol a făcut o mare
impresie asupra mea, care aveam vreo 14 ani. Atunci am citit
prima oară piesa, ca să văd dacă e „chiar așa”. Adică fantoma nu
există, e o manipulare pusă la cale de Horatio, Marcellus și
Bernardo. M-am convins imediat că nu era așa decît la Cernescu
și am prețuit și mai mult spectacolul. Pe regizor aveam să-l cunosc
abia după vreo 20 de ani. După Hamlet, cînd aveam de-acum vreo
17 ani, am văzut Timon și Coriolanus tot de Cernescu, tot la
Nottara. Îmi amintesc foarte bine de George Constantin, ca Timon,
care mi-a plăcut foarte mult, dar și de Dichiseanu, care mi-a plăcut
mult mai puțin în rolul lui Alcibiade și nu m-a bucurat nici chiar în
rolul lui Coriolanus.

Lecturile mele ca adolescent din Shakespeare au fost determinate de textele pe care le găseam și nu de o selecție premeditată. Am citit astfel Hamlet, Romeo și Julieta, Furtuna și Richard al
treilea, în traducerea bizară a lui Ion Barbu, completată după
moartea lui de Romulus Vulpescu, poate și alte cîteva piese de
care acum nu-mi amintesc. La acea dată nu începuse editarea
seriei Levițchi de la Editura Univers. Din ediția Mihnea Gheorghiu
mai găseam pe la biblioteci cîte un volum desprerecheat. Am citit
însă libretul operei Falstaff de Verdi și văzusem Othello ca operă
(Otello). Cu Ludovic Spiess în rolul titular.
În liceu fiind, am primit un fel de premiu pentru activitate
literară, în afara celor obișnuite, anuale, care se dădeau colegilor
cu notele cele mai mari. Premiul a constat într-un volum ciudat,
Doamna brună din Sonete, care cuprindea traducerea a numai 28
dintre sonetele lui Shakespeare. Traducătorul Andrei Ion Deleanu
(numele real era Grűnberg), realizaze o traducere filologică,
neatractivă pentru mine, cu multe și minuțioase note. Cred că
n-am parcurs integral volumul pe care nici nu-l mai găsesc prin
bibliotecile personale și nici nu m-a atras să-l mai obțin de la
vreun anticariat. La vîrsta aceea eram un pasionat sonetist și
citeam cu mai multă plăcere Sonetele închipuite ale lui V. Voiculescu decît traducerile celor scrise chiar de Shakespeare, multe
dintre ele întortocheate.
Cam tot atunci am văzut Furtuna, regizată de Liviu Ciulei la
Teatrul Bulandra. În mod atipic, TVR a realizat chiar un șir de
emisiuni despre această montare, cu interviuri cu maestrul Ciulei
și imagini de la repetiții. Emisiunea era incitantă și am reușit să
prind un bilet pentru a vedea cu ochii mei minunea. Spectacolul
era foarte frumos, mi-l amintesc foarte bine și acum, George
Constantin era un Prospero măreț, mantia de vraci fiind un fel de
halat de medic. Rebengiuc era foarte bun în Caliban, ca și Florian
Pittiș într-un Ariel oarecum hippie, impunător prin vocea inconfundabilă. Mi-au plăcut Trinculo și Stephano întruchipați foarte
amuzant de Ștefan Bănică și Mircea Diaconu. M-am bucurat

Anda Caropol §i ±tefan Iordache `n Hamlet, la Nottara. Regia Dinu Cernescu

George Constantin - Prospero `n Furtuna. Regia Liviu Ciulei
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Ion Caramitru - Hamlet §i
Gina Patrichi - Gertrude

Ion Caramitru - Hamlet §i
Mariana Buruian[ - Ofelia.
Teatrul Bulandra. Regia Al. Tocilescu

Mariana Buruian[ - Ofelia
§i Florian Pitti§ - Laertes

atunci că aveam piesa și am putut-o reciti după reprezentație.
Traducerea lui Petre Solomon e una acceptabilă, chiar dacă nu
atît de sprintenă și adecvată temei precum cea mult ulterioară a
lui George Volceanov, care atunci, desigur, nu exista.
Spre sfîrșitul anului 1985 am văzut la Bulandra Hamlet în
montarea lui Alexandru Tocilescu. O prietenă urma să-i ia un
interviu lui Ion Caramitru, ceea ce pînă la urmă nu s-a întîmplat,
iar interpretul lui Hamlet - Ofelia fiind Mariana Buruiană - ne-a
oferit invitația de a vedea spectacolul. Era o șansă și o favoare,
pentru că bilete se găseau greu iar invitații mai deloc.
Spectacolul dura aproape cinci ore: greu de îndurat, mai ales
că în sală era foarte frig. A fost un succes de public, care a văzut,
ca și unii exegeți post-comuniști, că piesa e un protest adresat
puterii politice din acea perioadă – clanul ceaușist. Un securist va
scrie într-o notă că regizorul și scenograful (Dan Jitianu) nu și-au
structurat o concepție clară. Avea dreptate, cred eu. Evident că
dacă și-ar fi „structurat o concepție clară” anticeaușistă, n-ar fi
ajuns să joace cu public! Tocilescu a trebuit s-o scalde și asta a
dăunat de fapt spectacolului. Unele soluții erau bune în sine
(înlocuirea fantomei cu un spot luminous care-l urmărește pe
prinț). Altele ingenioase: Rosnkrantz și Guildenstern apar ca
scutieri ai lui Fortinbras și-l ucid pe Horatio (Marcel Iureș). Erau
însă și inovații de neînțeles: cei doi gropari se făceau patru,
conduși de un clovn care bătea într-o tobă imensă (V. Uritescu).
Piesa începea cu un scurt recital de pian susținut de Dan Grigore,
continua cu scena duelului, jucată mut, cu dueliștii și spectatorii
în alb complet. Apoi Dan Grigore se ridica de la pian și se apropia
de personaje alungîndu-le inexplicabil din scenă prin propria lui
prezență. După acest prolog piesa începea firesc, de la actul întîi,
prima scenă.

Cel mai rău era că textul fusese „adaptat”. Pe afiș apărea ca
traducătoare Nina Cassian, dar erau de recunoscut replici din
Levițchi și Vinea, poate unele erau chiar din Protopopescu. Textul
nu era nici în versuri nici în proză, în mijlocul celor mai arhaice
fraze țîșnea cîte un neologism care probabil voia să sublinieze
„actualitatea piesei”. Actorii mai puneau și șopîrele lor. Hamlet îl
făcea pe Claudius, dacă nu mă-nșel„dobitoc ramolit și cretin”, ceea
ce stîrnea rîsul spectatorilor care dovedeau că pricep aluzia. Iar
pe Ofelia nu o trimitea la mănăstire, ci în mă-sa.
Aici țin să spun și să repet că o traducere, chiar slabă, are o
concepție a unui autor sau a unui cuplu de autori. Compilarea
unui text din traduceri ale unor persoane din epoci și de formații
intelectuale diferite e o aberație intelectuală și o faptă anticulturală. Cum ar fi să citească un om un cînt din Infernul lui Dante,
să zicem, cu trei terține traduse de Coșbuc, urmate de patru ale
Etei Boeriu, cinci ale lui Marian Papahagi și întrețesute cu altele
traduse de G. Pruteanu? O asemenea ipoteză sună hilar. Dar unii
regizori fac asta în teatru fără nicio tresărire de oroare. Nu mai
spun că a pune un nume (în speță al Ninei Cassian) peste o salată
de versuri ale unor traducători nemenționați e o infamie față de
aceia.
Chiar din copilărie am văzut la TV filmul Cleopatra, din 1963,
cu ilustrul cuplu Richard Burton (în rolul lui Antoniu) și Liz Taylor.
Deși filmul nu se baza direct pe piesa lui Shakespeare, acțiunea
era cea istorică, pe care și bardul o știa de la Plutarh. Din acest
motiv, pentru mine, cele două figuri istorice au luat chipul
cunoscuților actori. Chiar dacă am văzut ulterior Antoniu și
Cleopatra (1972) cu Charlton Heston și Hildegard Neil, care e
ecranizarea strictă a operei lui Shakespeare, cînd am tradus piesa,
îmi reveneau chipurile lui Burton și Taylor. Deși trebuie să admit
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Innokenti Smoktunovski `n Hamlet

că protagoniștii montării din 1972 sînt mai aproape, mai ales C.
Heston, de ceea ce ar fi putut să fie eroii istoriei. Eric Porter, actor
shakespearian prin excelență, a făcut în acel film un Enobarbus
de mare calitate. Îl știam din rolul la fel de memorabil al lui
Soames din Forsythe Saga, serial difuzat la TVR pe cînd eram în
clasele primare. Trebuie să explic cititorilor mai tineri că, în
condițiile acelei vremi, cu un singur canal TV, pierderea unui
episod (difuzare săptămînală) din Forsythe Saga sau El Fugitivo
echivala, chiar pentru adulți, cu o mica dramă. Pe Porter l-am mai
văzut ca Polonius în Hamlet-ul din seria BBC, difuzat și la noi, în
care Derek Jacobi îl întruchipa pe prințul de la Dania, tînăr încă,
fără să anticipeze rolul arhiepiscopului din King’s Speech, 30 de
ani mai tîrziu. În acel Hamlet, apărea, drept Claudius, Patrick
Stewart, cel mai bun Macbeth (2010) pe care l-am văzut vreodată.
Trebuie să menționez că Antoniu și Cleopatra este o piesă a lui
Shakespeare pe care nu am văzut-o niciodată pe scenă. Nu mă
născusem cînd Ion Dichiseanu debuta la Nottara ca Antoniu,
alături de Olga Tudorache, în 1961, am văzut doar fotografii. Iar
apoi n-am mai avut ocazia, piesa montîndu-se rar la noi. Am văzut
doar o filmare a montării lui Mihai Măniuțiu cu Anton Tauf și Gina
Patrichi (Cluj, 1988). Marea actriță avea 52 de ani, cu 10 ani mai
mult decît partenerul ei și cu 14 în plus față de personaj. Tauf avea,
dimpotrivă, cu 10 ani mai puțin decît Antoniu și, cu toată libertatea convenției, nu prea se înțelegea de ce e sedus pînă la
pierderea minților de regina Egiptului. Traducerea, de altfel
decentă, a lui Tudor Vianu sună astăzi foarte arhaic.
Întîlnirile mele juvenile cu Shakespeare au fost marcate de un
moment memorabil în mai 1983, cînd am asistat la premiera cu
Richard al III-lea, la Teatrul Mic. Strada Sărindar (oficial C. Mille) era
blocată de mulțimea spectatorilor potențiali care trăgeau speranțe să intre, căci invitații sau bilete aveau puțini. Teatrul era cum
îi e numele: mic. În acel puhoi de inși cu șanse minime, m-am
întîlnit cu Matei Vișniec. Nici el n-avea invitație oficială, dar era
încrezător. Mi-a zis să merg cu el, că„ne lasă Săraru”. Problema era
să ajungem teferi la intrare. Dar, tineri și răzbătători, am izbutit.
Matei, deși încă nu debutase ca dramaturg și nici nu avea să
debuteze sub comunism, plecînd din țară chiar în acel 1983, era
cunoscut ca autor de teatru în lumea bună. Dinu Săraru a fost
perfect amabil și ne-a invitat să intrăm, chit că pe mine nu mă
cunoștea. Ne-am găsit și locuri, fiecare pe alt rînd, unde probabil
unii invitați oficiali nu veniseră.
Îmi amintesc foarte bine acel spectacol, montat de Silviu
Purcărete, atunci foarte tînăr, cu Ștefan Iordache. Producția i-a
entuziasmat pe mulți. În cronicile lor, pentru o data ca niciodată,
Nicolae Manolescu și Valentin Silvestru au căzut de acord că
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George Constantin - Prospero
§i Mariana Mihu\
- Miranda
`n Furtuna

Victor Rebengiuc - Caliban - `n Furtuna.
Regia Liviu Ciulei

spectacolul e bun. Mie însă nu mi-a plăcut prea mult. Richard,
jucat de un actor mai bătrîn cu un deceniu decît personajul, părea
încă și mai bătrîn și hîrșit, era o caricatură a unui dictator, toată
lumea știa la cine e aluzia, care se gudura în jurul unui tron,
simbolul puterii. Ca imagine curajoasă, în epocă, a tiraniei era un
chose, deși tirania lui Ceaușescu nu mai era sangvinară, ci
bezmetică și absurdă. Totuși spectacolul era prea lung, decorul
nu prea funcționa (reprezenta o măcelărie, dar dominată de un
tron regal). Reginele mi s-au părut destul de șterse față de
însușirile actrițelor care le jucau: Carmen Galin era Anne și Monica
Ghiuță era Elisabeta. Mai viu mi s-a părut Gh. Visu în Buckingham.
Două momente erau însă izbutite, găselnițe regizorale de valoare:
primul și ultimul. Piesa nu începe cu faimosul monolog: Now the
winter of our discontent…, ci cu un cîntec de slavă pe versurile
ultime, ale regelui Eduard al IV-lea, din piesa precedentă: Richard,
duce de York sau Henric al VI-lea partea a treia: …And now what
rests but that we spend the time/ With stately triumphs, mirthful
comic shows… etc. Pe care aveam să o traduc, după vreun sfert de
secol, prin De-acum e timp, în fine, de serbări,/ Alaiuri triumfale,
comedii/ Care distrează curțile regale./ Trompete, tobe! Griji nu mai
încapă,/ Iar fericirea mea de azi să-nceapă.
Eduard credea că le-a aranjat pe toate, nebănuind ce coace
fratele său, Richard. La finalul piesei, Henric Tudor, conte de
Richmond, jucat de Mihai Dinvale, se instalează fără fasoane pe
tronul lui Richard și, cu același onomatopee pe care le folosea
Richard, potrivite pentru chemarea unor cîini la ordinul stăpînului,
le cere ucigașilor tocmiți ai lui Richard să vină lîngă el ca să
primească noile dispoziții.
Pentru mine Richard al III-lea rămîne cel montat și jucat de Sir
Laurence în 1955. Și el avea chiar 13 ani peste vîrsta rolului, dar
juca excelent verva și impetuozitatea tinereții care cere puterea
cu elan și ardoare, mai presus de viclenie.
Știu că a mai existat un Richard III, montat de Horea Popescu
la Teatrul Național, în 1976, cu o traducere pe care nu o cunosc, a
lui Florian Nicolau. În rolul lui Richard de Gloucester juca Radu
Beligan, pe-atunci cu vreo trei decenii mai vîrstnic decît personajul, ceea ce mi-a inhibat plăcerea de a-l vedea.
Richard al lui Purcărete a fost, cred, ultimul Shakespeare văzut
de mine pe scenă înainte de 1989. Iar primul de după a fost Vis
de-o noapte-n miezul verii, la Comedie, în regia lui Ducu Darie. Cu
regretatul Șerban Ionescu jucînd Oberon și Tezeu. A fost și primul
spectacol Shakespeare despre care am scris o cronică, în Viața
Românească. Dar despre căutările mele postdecembriste ale lui
Shakespeare, pînă la regăsirea din 2010, o să povestesc, poate, cu
alt prilej.
III
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Argonaut. În rodniciile tăcerii
După ce fraze s-au încheiat,
se simte, la marginea cuvântului
irumpt și deja zis, imponderabilă,
somnia, regret subtil pentru rostirea
deja calciﬁcată-n faptă, ca mortul amonit.
Desprins din val, cuvântul plonjează iar,
în semn de renegare a destăinuirii,
în unda fără glas a vieții, în rodniciile
tăcerii – căci el răspunde legii din adânc
și nu se-arată decât celui ce locuiește slobod
în nava ca o casă pe ramul arborelui
urcând s-atingă cerul cu-acoperișul înfrunzit.
Argonaut, nu-i totuși singur niciodată,
vegheat, cum e, de martori, de pe mal,
părtași cu toții la expediția lui, ascuns
în propriul vis. Cum se mai bucură când văd,
la geamuri, lumini pe rând aprinse,
între nori, în spațiul ce parcă nu-i afară,
ci-n sinea lor, ﬁindcă nici el, nici ei
nu au venit să spună, ci să se umple-ncet
de adevăruri din ape izvorâte, prelinse în văzduh
și consacrate prin elogii silențioase.
Strânși în legiuni de ﬁințe mici, sărace, fericite,
martorii spunerii, discreți, înfăptuiesc
neabătuți de nimeni și nimic, același lucru-l fac,
priviți ori nu, de-aceea dornici cuvântul
să-l ascundă, protejat amﬁbiu. Invulnerabili
în magniﬁcența nopții sunt și, chiar din depărtări,
mereu alături de cel pornit în căutarea
lânii de aur a soarelui, locuitor al casei transparente
în suiș – el îi inspiră și-i păstrează vii.

Război
Cuvintele-au distrus cetatea,
până atunci uitată, fericită.
Prin ele s-au deprins absurde bătălii cu liniștea.
Și, dacă-asculți, niciunei conversații
nu-i vei aﬂa subiectul – la rădăcina ei stă lupta,
izvorul unic al vorbirii. Sunt săbii în cuvinte,
pentru-o dorită-ntoarcere la unitate,
chipurile. Ce-nșelăciune!
Rotite în război, ele mai poartă pe tăiș
broboanele cuvântului de sânge,
dar, din instinct, nu-l picură,
căci știu să se oprească,
nu îndrăznesc să intre-n temelia păcii.
Altfel, recolta va cădea,
metalul pur va rugini,
cei unii altora sortiți
ca-n mare se vor îneca-n mulțimi,
fără-a se regăsi vreodată!

Aisberg
Cu scrâșnet, din capcană se urni,
târziu, aproape strivitul aisberg
gânditor. Și erele rămaseră-napoi.
El face-un salt, ca să-l vedem
mai limpede și să uităm de timp,
urmându-l. E plin de semne
din vechime, tot proaspete
de-atunci: copiii și-au înscris
demult în el conturul primei rune,

meșteri candizi și-au încercat
de muchia lui uneltele aurorale,
rindeaua pală, viorie, a inspirației.
Triumfător, cu-atâtea mărturii
pe spatele de gheață, înaintează-n
dans prin veri ecuatoriale,
imun la-mpestrițatul gând, cu pieptul
dezvelit numai luminii pure,
iar crinul crescut ca un stindard
din creasta lui nu se-oﬁlește niciodată.

Leagăn
De nicăieri ivit, iar se izbi de mine
zidul igrasios, pe când înaintam,
c-un săculeț în spate, pe drumul larg,
roman. Descumpănit, am stat,
privindu-mi mâinile zdrelite. Cum
își visaseră catifelate mângâieri,
atingeri de pământ și ﬂori! M-am
întrebat la ce bun va ﬁ fost atâta mers,
dacă n-a dus decât spre întâlnirea asta.
Fiindcă pe cale numai mișcarea zidului,
nonsens, s-a arătat, restul, abstras, tăcea.
Din nișe vechi ce i se năruiau în trup,
duhuri cu fețe strâmbe se scuturau
de râs, stâlceau cuvinte, imitau, încât
nu le-am vorbit. Urma să plec, iar drumul,
tot pustiu, n-avea răspuns. Dar am văzut:
pe-o pantă blândă, coborâtă ca-ntr-o grăbită,
afectuoasă-nfășurare, raza eroică oriunde
mă urma, ﬁdelă, nu de-acum – de când mă știu.
Zidul mucegăit n-avea decât să vină după mine,
în cotiri de șarpe, eu mă-mplineam mereu,
căci nicio clipă-a vieții n-a fost orfană
de lumini. Deși, constant, în mers,
eram și-n plină tihnă, culcat
în teaca unui fulger, întreg și neatins
de izbituri. În leagănul de-alături,
răcoros, aparte de-ndoielnica-ntrupare
a zidului lipsit de noime și cuvânt.

Trena
Pe mal, imperturbabil, jonglează-un ins
chiar lângă glumele feroce spuse în imperiu
și revărsate-aici, în groapa de gunoi centrală.
Jonglează harnic, de parcă n-a zărit un turn
în prăbușire, cu piese din vălmășagul de rubine,
cărămizi, mațe de oaie, boabe, și nu se miră
că sunete, imagini de siluete-n jețuri, galopuri
cadențate, ocări și decorații le-amestecă
în apropiere tornada, ca un derviș fanatic,
cu snoave din bătrâni și zapise caligraﬁate.
Noi îl vedem, în patinarea noastră peste canalul
cu iz puternic. În plin absurd, surâdem, roșietic
sau verzui, cârpim cu spada goluri, văzduhul
anxios ce-a năboit, sfâșiat, din față îl facem iarăși
sferic. Se-aude-un geamăt lung în ghețuri,
un scârțâit de jale sub patine, dar nu uităm,
pe deșirarea apei prinse, duhnitoare, dar
cât de aromată!, albul trenei să ni-l păstrăm,
același. Grație jonglerului e mai ușor, ﬁori
se scurg dinspre alunecarea noastră-nspre
mosorul mâinilor ce nu se-opresc din farmec.
III

Poezie
www.revistaneuma.ro
orbită de iarbă
adulmeci mirosul de toamnă vânătă
pogorâtă pe întinderile stăpânite de tăietorii de lemne
plouă pe pajiștile cosite și tu ridici arbori spre soare
fără să-ți pese de săbiile ce-ți trec prin inimă
sau de apusurile din ce în ce mai bătrâne
pe acoperământul de șindrilă termitele desenează
surâsul târziului
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dar văzul ar fi fulgerat și despicat
până la lemn
ți-ai aduna forțele pentru a striga către neamurile sălbăticite
și ascunse în starea de umbră
dar cuvintele ar cădea în urechea pământului și de acolo
ar crește un mesteacăn cu grai de scoarță albă
nedeslușit de cei ce mișună prin beznă
întunericul fiecăruia va stinge candela ce ar putea lumina
drumul nostru înapoi

într-un joc de-a clipa
iepurele cu farurile în ochi

oamenii au tot râs până le-au dat ramuri
pe care le-au îngropat adânc în pământ
ca să nu se afle necazul

cu mintea tulbure
ratezi momentul pe care-l pândeai
și care se strecoară
neobservat în forfota plină a trotuarelor

Mihaela Oancea

semințiile pietrelor au cules cârje
să se-agațe de planetele ce treceau
fără a putea fi îmblânzite

în inima unui bâlci
treptat
te obișnuiești cu gustul sălciu al absenței
care se năpustește asupra-ți
cum lostrițele de sub steiuri de piatră.
te obișnuiești cu mâhnirea
ce aruncă stăruitor minuscule schije
surâzând nerușinată ca un imp.
blajinii flutură pălării de fum.
povara slăbește. acolo și aici.
atunci și acum - unite în inima unui bâlci
de un copil ce ascunde în palme
mingea cu rumeguș.

largo
un alt noiembrie respiră prin văduve firide
ghemuit în pliurile tăcerii
cum amarul în paharul golit pe nerăsuflate
despre plinul pustietăților adâncite într-o baie de aburi
ori despre răsturnarea visurilor cu susul în jos niciun cuvânt
doar cărbune amar înnegurând văile

stare de umbră
e mai bine să nu descifrezi hărțile disperării
acum când blândețea umblă cu toporul la brâu
iar starea de umbră se perindă nestingherită
pe holuri ce șuieră și gâfâie neîntrerupt
rătăciți pe ape și pe uscat
copiii lumii caută drumul spre casă

în urechea pământului
ți-ai da silința să privești cum ar sui melcii pe osul frontal
lăsând mărturie despre înflorirea gândurilor
cu aripi de păpădie

alergi după clipa sățioasă cum alga
care își triplează volumul odată ingerată

în fața vieții
ești iepurele cu farurile în ochi

arme vii
de pe miriști străine au poposit
cei cu lentile groase
cei care adoră să asiste
la mătăniile peștilor surpriși de viituri
cei pregătiți să captureze din fașă
orice țipăt apostat
dincolo de ecran
își veghează atent semenii cei din urmă se cred liberi
dar aleargă cum hamsterii
spre niciunde
spre acea bâlbâială
controlată de nebuni pasageri
ale căror linii de fugă devin
linii ale morții

mistuirea de sine
ființele de hârtie cresc distopic, captive
în decorul de carton unele ronțăie noaptea lumina prinsă în năvoade
altele o risipesc și-apoi bâjbâie cum orbii
căutându-se și negăsindu-se cu adevărat
niciodată
fără știința de a-și opri căderea
curg gălbui adulmecând vuietul de cascadă
uneori asistă cu ochii împăienjeniți
la zborul albatroșilor și simt cum ar fi
să crească în lumină
ca apoi să descrească spre înalt scoțând
din fiecare clipă
tăciunii, mistuirea de sine
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ALO, ALO, MAI ESTE CINEVA PE AICI?!

OGLINDA TIMPULUI

Moarte a devenit o obișnuință
Un aer pe care-l drămuim disperați
O negare a culorilor vii pe care le puteai picta
Puteai să înjuri viața ca un ștrengar în teniși
Sau puteai să râzi de Vivaldi
Ascultând muzica ta interioară
Cu note false-dar note
Apoi amurguri de care ai uitat
Și noaptea care este blestemată
Și tine ziua închisă
Legată la respirația artiﬁcială
Iar tu tu nu știai să respiri pe roțile timpului
Nu voiai să joc teatru
Sau v-ați ascunselea
Tu care credeai că ai corpul nemuritor
Invadat de oștirile mercenare
Tu care te predai
Fără luptă de Idele lui Marte
Ce ai cu Dumnezeu omule?!
Cu genunchii zdreliți
Ți-aș ﬁ povestit cum este să trăiești
Dar tu ai hotărât să pleci
Departe de povești departe de viață
Amice mai ești la telefon?!
Spuneam că la noi
moartea ne joacă pe degete
Și are ton de telefon fără adrese
Alo alo mai este cineva pe aici?!

voiam să te învăț cum să ascunzi vârstă
care uneori devine ursuză
nu mai este la modă
nu mai dansează
cuvintele despre iubire le încurcă
hai omule să modiﬁcăm fracul din dulap
să ne tundem de trandaﬁri
să invităm amintirile la localul
unde priveam frumusețile prin geamuri vesele
dă-o dracului de vârsta sau hai să o luăm cu noi
să nu mai ﬁe ursuză din lipsă de Voltaren
să o îmbrăcăm ca noi
să o amăgim că are aripi
poate îi crește pofta de viață
e prea devreme să ne predam
doar mai avem valoare de piață
ce este timpul dacă nu o oglindă cu altă față

STELE DIN LUTURI SFINTE
Suntem ﬁle în cartea lui Dumnezeu
citite sau răsfoite-nu știm
Cu ﬁle rupte sau uitate
Smulse de furtună smulse de viață
Sau care zboară ca fericirea ﬂuturilor
Suntem suﬂete între coperțile sﬁnte
și Dumnezeu ne are în minte
ﬁecare poveste o transformă
în simfonii de cuvinte
apoi ușor foarte ușor...
poveștile devin stele
ridicate din luturile sﬁnte
***
Voi pleca să învăț să trăiesc
Într-o mare de gheață
cu valuri ca în astă viață
La întoarcere
Voi topi ﬁecare inimă
Vă voi învăța să vorbiți
fără ură fără gheață
***
Voi acoperi coarnele tale
Cu ceață
O magie în care
Cel care te iubește
Să nu-ți vadă copitele domnești
Numai atunci
Voi ascunde o legendă
Care învață să iubească

TINEREȚEA PĂMÂNTULUI?!
ne vom vedea din ce în ce mai rar
vom privi viața dintr-un balon imaginar
sau la malul unei mări părăsite
în locul nostru vor vorbi cuvintele
fără atingeri fără căldură
un automatism plictisitor
în care vom intra
prin copilăria pământului
pentru că înstrăinarea nu vede
cine se pierde pe drum
doar vietățile vor trăi pentru că știu cum
poate Dumnezeu să ne scoată din frică?!
numai atunci vom construi biserica din noi
ne vom vedea rar aproape deloc
târziu vom înțelege cum trecem pe lângă noi
prea grăbiți să ascultă un concert în aer liber
ca o răscoală plecată dintr-un recviem vesel
și cine știe poate confecționăm zmeie
sau mișcăm mările tăcute din noi
delﬁnii știu ce spun
oricum ei vor supraviețui și ne vor salva
și pe noi-vânătorii sinucigași
care omorâm vietățile inteligente
venite din tinerețea pământului
și cine știe dacă acum
vom trece la o altă tinerețe

SINGURĂTATEA DUMNEZEIEASCĂ
Să ﬁe hotelurile locul unde ajungem la capăt?!
Așa sau sau stins vocile celebre,
Au tăcut viorile și cuvintele,
Suntem noi elefanții care se îndreaptă în locuri fără întoarcere?!
Discret, aproape Dumnezeiesc,
Siguri!
Sau Cineva este aproape și te pregătești de călătorie?
Îmi amintesc cum tăcerea bunicului
Devenise sfântă,
Atunci când lacrimile lui ajungeau la cer,
Ca muzica cuvintelor, ca sunetul de vioară,
Triste, dar liniștite, ca o curgere de lotus!
Lumină, multă lumină, iar noi nu înțelegem,
Noi nu știm aceste drumuri, încă!
III
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Delia Bodea Jacob

S-a născut în 2 noiembrie 1952 la Mociu, jud. Cluj. a urmat cursurile Liceului de Muzică și academiei de Muzică„Gh. Dima”din
Cluj-Napoca. După absolvire, a făcut parte din corpul filarmonicii dinTg. Mureș, ca violonistă, iar, în paralel, a predat vioară la Liceul
de artă. În anul 1985, după căsătorie, a emigrat în israel. S-a stabilit în Haifa. Delia bodea Jacob a continuat cariera muzicală în
Orchestra Simfonică din Haifa, dar s-a dedicat învățământului, ca profesoară la Conservatorul de Muzică din Tel aviv.
Scrie proză și poezie. a publicat romanul Pe drumuri de sticlă, în limba română, într-o primă formulă, la editura „familia”,
Tel aviv, 2021; ediția a 2-a, revăzută, Pe drumuri de sticlă, a apărut la editura Școala ardeleană, Cluj-Napoca, 2021.

1
Mă ustură zborul tăvălit în noroiul acelor ani de primăvară
începută cu lăstarii abia ieșiți la lumină.
Mă ustură timpul pe care l-am lipit de tălpile mele crescute în rădăcini,
lipite de pământul aburind și darnic.
Nu pot să întorc zborul păsărilor neastâmpărate și oarbe,
atrase de„marginea”infinită a mării
Dar pot să ascult fâlfâitul plin de rouă al aripilor rotitoare
ce mângâie mereu chiar fără să știu același dor crescut,
lăstar al primăverii începute nu de mult sau poate chiar
din vremuri milenare.

2
În zori
Când stele-ntârziate mai lunecă încet
pe luciul lacului fierbinte, cătând să se adape
cu ultime pocale de rouă aburindă,
În zori
Când patul meu din mijloc
țesut cu flori de mir și lacrimi
începe în linii tremurânde să se destrame,
În zori
Când orice mică și blândă alinare
naște în jurul meu cercuri mai mici, apoi mari și tot mai mari,
ca niște unde înfiorate de caldă îmbrățișare,
În zori,
Când ochiul înăuntru, privind el se deschide,
trezind cu mângâieri de curcubeu,
credința iubirii nesfârșite,
În zori
eu știu
că aici, acum, mereu,
acest lac sacru,
sunt chiar eu.

3
Cu cât m-am adâncit în pâlnia de lumină,
am simțit că plec de lângă tine și am gustat singurătatea
care nu mai era singurătate.
Cu cât m-am adâncit în pâlnia de lumină,
am găsit pacea și liniștea pe care nu le-am dorit niciodată,
crezând totuși că le caut printre liane și ierburi.
Cu cât m-am adâncit în pâlnia de lumină,
m-am găsit fără trup și vătămare,
așa cum m-am visat dintotdeauna fără să știu,
picătura de cer aprins, în inima ta neîncepută.

4
Cine sunt?
fiica părinților mei, nepoata bunicilor,
strănepoata străbunicilor mei,
soția tatălui copiilor mei, mama copiilor,
bunica nepoților, profesoara elevilor,
eleva elevilor mei,
dascăl și învățăcel deopotrivă.
Cine sunt?
Picurii de ploaie care curg fără încetare,
sunt ziua care se îngână cu noaptea,
sunt țipătul păsării în noapte,
sunt ceea ce aerul în adierea lui vrea să fiu,
sunt viața de azi, sunt viața de ieri
și poate chiar de mâine.

5
am făcut o călătorie lungă, dincolo de cer,
în cosmosul întunecat și dens unde am găsit lumina,
lumina cu care mă confund și în care mi se destramă ființa.
Mulți oameni dragi au vrut să mă vadă și să petreacă ceva timp cu mine.
Mi-am întâlnit părinții și frații și toți cunoscuții încă necunoscuți,
împreună cu familia mea de azi, atât de vie,
cuprinsă cu brațele de stele
de mine, cea de ieri, de mine cea de mâine.
apoi am străbătut înapoi toate coridoarele de întuneric și de stele
și m-am întors în grădina mea inundată de fiori înfloriți
și mângâiată de briza și zgomotul mării din apropiere.
De pe banca mea văd și simt nemărginirea.
aș putea spune că sunt singură dar nu este așa.
O armată de sentimente și de oameni cunoscuți
sau mai puțin cunoscuți se amestecă brodând cu fire de mătase,
așternutul meu de suflu și visare...
de ieri ,de azi și poate chiar cel de mâine.

6
astăzi ai plecat de lângă noi și nu te-am iubit pentru asta.
Nu mă sperie plecarea deși ne va durea absența ta
și poate mult timp, poate chiar mereu voi dori să te mai văd o dată,
o singură dată, ca să îți spun vorbele ascunse și nespuse,
să îmi aud sentimentele plecând spre tine deși tu le știi,
le-ai știut dintotdeauna.
Cu atât mai mult acum, desigur, nu îmi aștepți cuvântul
pentru că, acum, ești aerul pe care îl respir,
ești lumina pe care o caut, ești moartea pe care o aștept.
am fost geloasă și foarte supărată că, surd la lacrimi
și la ruga noastră, ai luat în brațe infinitul.
Mai vino o dată, în fața mea, doar o dată
ca să pot să-ți spun, vorbele nespuse și ascunse
chiar dacă tu le-ai știut dintotdeauna...

III
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– Îmhmîîî...
Interjecţia părea adresată nimănui.
Poate colegului de încăpere. Care tresări la
rându-i din picoteala de care fusese cuprins.
Acela nu fusese îmbrăţişat integral de Morfeu. La rându-i, colegul care exhibase interjecţia tresări, căutând prin încăpere cu ochi
tulburi cam cui putuse să-i adreseze acel cuvânt ce semnifica aprobarea. Nu găsi destinatarul. Nici nu existase în viaţa reală, ci
doar în cea onirică: vorbise în somn. Şi,
după ce îşi redresă poziţia de pe scaun astfel încât să nu dea cu capul de planşetă, fu
la un pas să adoarmă din nou.
– Ce vreme este afară!...
Aruncă la rându-i o privire pe pervazul
malac al ferestrei uriaşe, ca de catedrală.
Fără a întoarce prea mult grumazul, spre a
nu fi prea mare osteneala. Nişte guguştiuci
îşi făceau ca de obicei veacul, ciugulind firmituri imaginare, profilându-se pe imaginea zilei mohorâte, în care în răstimpuri
plouase mai mult sau mai puţin torenţial,
din nişte nori ce se îngrămădeau duşmănos dinspre zona parcului.
– Iar n-ai dat de mâncare porumbeilor!..., constată moale, cu glas scăzut şi
scârţăit. Sărmanele păsărele!...
Colegul de picoteală înţelese imediat
aluzia şi, din resturile dejunului de ieri, scoase un codru de pâine ce apucase vag să se
înverzească. Scârţâitul ferestrei prelung şi
strident ca o durere de măsea goni înaripatele. Acelaşi scârţâit însoţi fereastra şi la
închidere. După care păsările reveniră ca de
obicei, cu ciugulituri care aveau acum corespondenţă cu realitatea.
– Balamalele ferestrei ar trebui unse.
Scârţâie atât de enervant...
Celălalt se pregăti să deschidă fişetul
spre a scoate cutia de cremă Noreea, cu
care ar fi putut rezolva rapid problema.
Crema servea la îngrijirea mâinilor după terminarea programului, ritual pe care îl executa împreună cu colegul său la ora patru
după amiaza, înainte de a pleca spre case.
Muncă, muncă, dar cu îngrijire şi prevenţie
adecvată.
– Mai bine ung balamalele mâine. Acum
cred că aş deranja pe cineva de la masă...,
făcu celălalt o glumă fină, cu rol de calmare
a eventualelor tensiuni din încăpere.
– Îmhmîîî... şi eu cred c-aşa ar fi mai
bine... Nu de alta, dar două porţii de scârţâituri au ajuns pe ziua de azi... trebuia sesizată
problema mai de demult...
Oftă resemnat, schimbându-şi uşor
poziţia.
– Nimic nu fac ăştia de la administraţie...
nici ei nu ştiu pe ce îşi iau lefurile...
Privirea îi căzu pe paharul cu creioane
bine ascuţite. Operaţiunea de ascuţire se
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Oprimatul
CăTălin rădulesCu
desfăşurase între ora opt şi nouă dimineaţa,
fără grabă, cu minuţiozitate, ca să iasă lucru
bun. Iniţial, folosise în acest scop nelipsitul
briceguţ, pe care îl avusese şi în timpul efecturii stagiului militar, cu douăzeci de ani în
urmă. Pe urmă, realizând că la ultima aprovizionare cu rechizite fusese dotat şi cu o
acuţitoare de ultimă generaţie, care aducea
cu un minuscul safe cu manivelă, refăcuse
manevra, rupând vârfurile obţinute cu briceguţul, care, de altfel, erau impecabile.
Două dintre creioane fuseseră scoase din uz
din pricina scurtimii dobândite, întrucât ascuţitoarea dăduse rateuri de mai multe ori.
Odiseea matinală luase în cele din urmă
sfârşit, şapte creioane de diverse culori H şi
HB, sfârșind prin a poposi în păhăruţ. La
dreapta, pe stativ, sălăşuiau Rotringurile de
diverse dimensiuni şi culori care, împreună
cu echerele, compasul și raportorul aflate
pe pupitrul de lucru, întregeau imaginea de
ansamblu a unui desenator tehnic profesionist, cu şcoala aferentă de profil terminată. Privirea îi poposi în cele din urmă şi pe
carafa care şedea paşnic dar aproape goală
pe tavă, înconjurată de pahare precum o
cloşcă de pui.
– N-ar fi bine să avem ceva apă de băut
şi în birou?..., sesiză cu aceeaşi voce tărăgănată şi scârţâită. – Dacă ni se face sete?...
Uite, mie, de exemplu, acum îmi este sete...
După ce îşi făcu o scurtă autocritică în
gând, celălalt apucă alene carafa de toartă
şi ieşi, închizând uşa fără zgomot.
Privi o clipă la lumina deranjantă a neoanelor de plafon şi, după ce cugetă câteva
clipe, se ridică alene şi le stinse. Era mai plăcut aşa, în clar-obscurul oferit de lumina
zilei mohorâte. Se gândi o clipă să aprindă
lampa de birou ataşată de planşetă spre aşi aminti de sărbătorile de Crăciun din
copilărie, de dinaintea lichidării regimului
burghezo-moşieresc, dar renunţă. Era vorba
de un nou efort şi, în plus, acea sărbătoare
dacă nu fusese explicit interzisă, cel puţin
devenise o cripto-realitate: Moş Crăciun devenise Moş Gerilă, iar Pomul de Crăciun –
pomul de iarnă. Ceea ce nu îl împiedică să
fie cuprins de o vagă nostalgie.
– Ce foame mi s-a făcut!..., revenise celălalt vesel şi cu carafa plină, schiţând câteva
gesturi circulare pe pântec. – Iar miroase
dinspre bufet a chifteluţe marinate cu garnitură de orez!...
– Îmhmîîî... asta a fost şi răsalaltăieri...

– Mai ţii minte?...
– Păi dacă îmi notez, scoase alene o
coală de hârtie din sertar. – Uite, luni varză
cu carne, marţi – ardei umpluţi, miercuri –
chifteluţe marinate cu garnitură de orez, joi
– friptură în sos de usturoi cu piure... –
Toarnă-mi, te rog, un pahar cu apă!...
Celălalt se execută, încântat ce coleg
riguros are.
– Mersi..., zise fără grabă, dându-i celuilalt paharul gol, care nu se mişcase. – Mai
îmi dai unul?... Teribil mi-e de sete!...
Pe al doilea îl bău ceva mai lent: era
după primul.
Celălalt reveni la planşeta lui.
– Dar ce, e pană de curent?..., remarcă
de abia atunci noutatea.
– Nu, eu am stins lumina.
– De ce?...
– E mai romantic. Cât e ceasul?, întrebă,
neuzând de propriu-i ceas de mână.
– Douăsprezece şi treizeci.
– Ba şi treizeci şi două: ai ceasul cu două
minute înapoi. – În douăzeci şi opt de minute, mergem la masă. Cred că au şi salată de
varză ca garnitură. Am văzut eu dimineaţă
cum o tocau, când am fost să-mi iau ţigări.
Dar mai durează, până o oţetesc, până se
frăgezeşte...
*
La masă mâncă puţin şi cam în silă. Nu
avea chef de nimic. De la o vreme încoace.
O lehamite generalizată de tot şi de toate,
îl cuprinsese de la un timp. Şi iată, o zi mohorâtă ca aceasta putea avea asupra sa
efectul pe care îl avea. – Nu cumva toate
acestea erau semnele unei depresii?... Nu
era, oare, mai bine să se adreseze din timp
unui specialist în domeniu?... Poate că ipoteza era demnă de luat în seamă. Mai cu o
auto-analiză, mai cu o ipoteză, prânzul se
sfârşi. Înapoi, în drum spre locul de muncă,
abia îşi stăpâni o eructaţie răsunătoare care
ar fi stat chezaş ciorbiţei de perişoare, urmată de o porţie delicioasă de chifteluţe
marinate, agrementată cu o minunată salată de varză. Poate pentru acel râgâit abia
reprimat să fi fost responsabil paharul cu
apă minerală consumat la final?... Poate,
cine ştie... Reajuns în încăpere, se aşeză
înapoi pe scaun spre a face siesta.
Aceasta nu s-ar fi prelungit atât dacă
Morfeu nu şi-ar fi vârât din nou coada. Când
se trezi, îşi consultă alene ceasul de mână:
era paisprezece patruzeci şi cinci. Uşa prinse
să se deschidă încet, cu mii de precauţiuni.
În prag îşi făcuse apariţia şeful, cu un dosar
subţirel.
– Merge, merge?..., interogă moale
acesta, făcând abstracţie de clar-obscurul
din încăpere.
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– Îm... Cu vremea de afară...
– Aici trebuie să refacem o lucrare a altui
institut, intră şeful în subiect direct, dar fără
grabă. – Cei de acolo au greşit în proiect şi
cotele, şi filierele, şi alte aspecte din documentaţie. Fabrica ni s-a adresat nouă, spre a
drege noi coada la ibric. Suntem recunoscuţi pentru competenţă şi operativitate. Ei,
vă las, să nu vă ţin prea mult din lucru,
încheie şeful conciliant, precum un actor
grăbit ce se retrage în culise, după ce şi-a zis
replica. Închise, la fel, cu multe precauţii uşa
în urma lui.
– Şi mâine lucrăm, remarcă celălalt ca în
treacăt.
– Da?... Ca să vezi... şi duminică... hm...,
conchise blând.
Timpul se scurgea în continuare
ca-ntr-o clepsidră, jumătate reprezentând-o imaginea vremii mohorâte ce se profila
dincolo de fereastra de etaj şapte – şi
râsetele zglobii de pe coridor ale celor ce
mergeau la o pauză de tutun.
– Parcă aş lua şi eu o pauză de ţigară...
dar lasă, se răzgândi, dând resemnat din
mână.
– Păi e patru fără zece, zise celălalt în
timp ce-şi ungea palmele cu cremă. – Nu te
pregăteşti de plecare?...
– Da?..., îşi consultă alene ceasul. Eu
parcă aş mai rămâne un pic...
*
Primele umbre ale înserării se agăţaseră
de geam: era ora 19:30. Zvâcni din scaun.
Nimeni nu-i tulburase somnul. Nici chiar femeile de serviciu care dereticaseră prin
încăpere. Acestea acţionaseră discret, ca
spre a nu disturba odihna unui om răpus de
oboseală. În final, închiseseră uşa fără zgomot.
În câteva clipe, fu gata de plecare. Renunţă la ritualul îngrijirii palmelor prin ungerea cu cremă.
Pe esplanada clădirii bătea un vânt răcoros, ca de jumătate de aprilie. Aruncă o
privire în spatele său edificiului a cărui arhitectură amintea de un melanj între facultatea Lomonosov şi clădirea KGB-ului şi, cu
paşi repezi, reuşi să prindă autobuzul care
tocmai intra în staţie.
*
Când ajunse la uşa casei, era ora 20:40:
se făcuse seară în toată regula. Scările
blocului reprezentaseră o mică probă de
rezistenţă: până la etajul nouă, trebui să
urce per-pedes, ascensorul fiind într-o
pauză de REVIZIE.
Cu gest de om sfârşit, puse soneria stridentă în funcţiune. Aproape instantaneu,
uşa se deschise. Era soacra.
– Mai aveam puţin şi dădeam telefon la

Miliţie!, exclamă dânsa cu glas de soprană,
care făcu ca scara să aibă un amplu ecou. –
De ce nu s-a răspuns la telefon?
– Este defect... o problemă din centrala
ansamblului..., zise cu glas epuizat, intrând
în apartament, pregătindu-se parcă să se
îndrepte spre o destinaţie nu prea clară în
interiorul acestuia.
– E, poftim! E frânt! Cât pot să-i ţină la
muncă, pe o leafă de nimic!, exclamă femeia. – Ticăloşii, ticăloşii!... – Sandy, tu îl
vezi?, mai zise soacra către fiică-sa, ce tocmai apăruse din baie cu o pădure de
bigudiuri pe tigvă. – Arzi ca un cărbune!...
Sandy, repede cu el în pat!...
– Mă duc să îi pregătesc baia fierbinte!,
se precipită. – Nu este apă caldă!, se auzi
după câteva clipe cu ecou de acolo.
– Las-o, pregăteşte-i pijamaua!, eu până
atunci îi fac o frecţie cu spirt şi pregătesc
ventuzele. – Unde este termometrul?
– L-am găsit, este în vitrina şifonierului!
– Jos cămaşa!, începu soacra să-l dezbrace cu forţa.
Îi aplică un ocean de alcool sanitar pe
spinare, care la început îl înfioră prin răceala
lui. După care masajul făcu ca totul să pară
agreabil.
Cele două femei îl înşfăcară fiecare de
câte o subsuoară, direcţionându-l spre dormitor. Începură să-l introducă în pijama precum într-o cămașă de forță, mama-soacră
părăsind încăperea doar când deveni previzibil că în curând aveau să apară în real
imagini interzise.
– Gata?, se auzi de la uşa dormitorului.
Intru, intră dânsa fără alt avertisment. –
Pune-i termometrul! Eu am pregătit ventuzele!, mai zise, intrând în încăpere cu tava
pe care recipientele erau gata unse cu spirt,
iar lumânarea de lângă aştepta să servească
la punerea lor în funcţiune.
– Iar?!... Nu, asta nu!..., întinse dânsul disperat braţele, cu o energie ce nu-i stătea în
fire.
– De ce nu?... Şi data trecută ţi-au făcut
bine!... Ia pune-i termometrul!... – dădu dispoziţie fiicei, care deja îl introdusese la subsuoara dreapta.
– Ia aici o supă cu găluşti caldă!, reveni
soacra cu o farfurie aburindă, aşezându-se
pe vine lângă suferind, spre a continua
manevrele de resuscitare.
Acesta înghiţi mai mult forţat şi
gemând lichidul cald şi cam fără gust,
cabrându-se cu totul după ingurgitarea
celei de a doua găluşti.
– 35 cu 9!..., anunţă prompt soţia verdictul cilindrului de sticlă cu mercur, privind
în continuare critic geamul ustensilei.
– Mă duc la madam Georgescu să împrumut termometrul lor! Poate al nostru e
defect!
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Termometrul familiei Georgescu indică
35 cu 8.
– Dă-i o aspirină!, hotărî energic soacra,
înşfăcând tava cu ventuze spre a o introduce înapoi în bufet. A ajuns la un platou
cu tempertura, așa se explică. – Avem ampicilină în casă?... – Şi să-i pui mască pe nas şi
gură, ca să nu mai ia şi alţi microbi!, încheie
dânsa, ajungând în faţa bufetului din
sufragerie.
– Nuu..., apucă să mai îngaime pacientul, înainte să încaseze pastila amară pe
limbă, iar paharul cu apă să-i fie lipit de
buze.
– Tu o să te culci, noi, mai încolo, ieşim
puţin la biserică, la Înviere, zise tandru nevasta, în timp ce-i prindea bretelele instrumentului de tortură după urechi. – Tu o să fii
cuminte şi o să faci nani, da? Mâine lucrezi?
– Da, răspunse el înfundat prin pânza
porcăriei.
Soţia nu mai zise nimic, stinse lumina şi
închise uşa dormitorului. Îl cuprinsese o
toropeală plăcută care îl făcu să piardă noţiunea timpului. Zumzetul din sufragerie se
auzea în răstimpuri la un nivel egal.
– Ei, lasă-mă!, se auzi un pliciuit răsunător de palme bătute. - Şi mâine lucrează!?...
Nici măcar în Duminica Paştelui nu-i lasă în
pace!, se auzi deodată glasul revoltat de mi
al unei soprane ce atacă paroxistic aria finală. – Săndico, tu mă ştii, eu am foarte mult
caracter, sunt un om harnic şi modest, dar şi
când mă calcă cineva pe bătătură, pot să fac
un scandal de să nu se vadă om cu om!, îşi
înştiinţă dânsa fiica, despre nişte certitudini
de care luase act tot palierul.
O vreme, zumzetul se reauzi la acelaşi
nivel monoton. Totul se încheie cu un bocet
pre-modernist:
– Sărmanul meu soţ, se auzi din unghiul
de sufragerie ce se îngemăna cu dormitorul
conjugal, pe al cărui perete era fixată într-o
ramă fotografia fostului cap de familie – tu
nu ai să mergi în seara asta cu noi la Înviere!... Aşa faci de zece ani!, încheie văduva
elegiac – ce mult te-am iubit, cât am avut
grijă de tine – şi uite ce ai făcut!, aprinse
dânsa în cele din urmă candela de sub
portret.
– Hai să mergem, mai avem o jumătate
de oră! Să prindem loc în faţă, lângă preot,
când o să dea Lumina!..., se auzi şi glasul
smârcâit al orfanei.
După alte interjecţii şi onomatopee, se
auzi lămurit declicul comutatoarelor şi răsucitul cheii în broască. Se aşternuse liniştea
deplină.
De abia atunci, îşi scoase cu totul porcăria de pe faţă după ce, mai devreme îşi
descoperise ilicit nasul, rămânând în nări cu
un miros persistent de petrol de lampă. Şi,
cu un oftat adânc, adormi.
III
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LIMBA NOASTR{ CEA DE TOATE ZILELE
(CU TICURILE DE RIGOARE)
miHAi păCurAru
MOTTO: „Stilul e omul însuși”

S

( Buffon - ,,Discurs asupra stilului”)

criitorul și naturalistul francez George Louis Leclerc de
Buffon, în foarte cunoscuta sa lucrare, elaborată în
secolul al XVIII-lea, ,,Discurs asupra stilului”, accentua
caracterul puternic individual al stilului, formulând, prin extensie,
chintesența manifestărilor trăsăturilor umane, în sintagma-motto
din prezentul material. A devenit un adevăr de nedemonstrat că
omul e caracterizat/apreciat după modul propriu de a-și exterioriza gândurile, de a vorbi, de a se îmbrăca etc. Prin extrapolare,
ajungem la a identifica elementele de stil, inimitabile, ale fiecărui
scriitor, de care s-au ocupat, de-a lungul timpului, numeroși
istorici, critici literari, specialiști în stilistică.
Uneori, vorbitorii unei limbi folosesc frecvent, până la ,,saturație
auditivă”, expresii, sintagme, calcuri. La început, acest fenomen, că
devine un fenomen, se manifestă într-un cerc restâns, după care se
propagă cu o uluitoare viteză în vocabularul, deși atât de sărac al
indivizilor, mai mult în exprimarea verbală decât în cea scrisă.
Concret, aceste aspecte sunt observabile, în prima fază, la
interminabilele dezbateri de la posturile de televiziune, apoi
construcțiile ,,consacrate”coboară în ,,stradă”. Aceste îmbinări de
cuvinte, repetate de un ins, la nivelul său de exprimare, sau de o
mulțime, care le preia obsesiv, se constituie în ticuri verbale, iar
factual, prin preluare, devin...ticuri naționale. (Adaug, aici, definiția
generală a ticului verbal ca fiind un cuvânt, o expresie de
umplutură ce revine în vorbirea cuiva, pe baza unei deprinderi...).
În continuare, voi detalia - cu ,,mostre verbale”- alegațiile prezentate succint, mai sus, prin selectarea, cum le numea scriitorulcronicar Ion Neculce: ,,o samă de cuvinte”sau varianta lui Anton
Pann, ,,de la lume adunate”...
Voi aduce în prim - planul atenției comedia marelui dramaturg universal I. L. Caragiale ,,O scrisoare pierdută”, mai actuală
ca oricând în contextul politic românesc, chiar și prin premoniția
autorului: ,,Acțiunea se petrece(...) în zilele noastre”, abordând, cum
era previzibil, ,,stilul”unor personaje sui-generis, emblematice în
comediografie, ce se etalează într-un prezent istoric: atunci și
acum, fără întrerupere!
În panorama aceasta, apar personajele: individuale sau colective, slujbași ai puterii, oameni de rând - ,,un cetățean turmentat”
,o îngrămădire mai mult sau mai puțin politică, despre care
prefectul Ștefan Tipătescu exclamă: ,,Ce lume! Ce lume! ce lume!”, in
nuce, ,,o faună politică” ușor de manevrat, după cum bate vântul
oportunității.
Așadar, reamintiți-vă, pentru câteva momente, circumstanțele
scenice în care apar acești ,,emițători”de ticuri verbale, dovada
crasă a inculturii dintotdeauna, la care făcea referire Iorgu Iordan
în al său studiu ,,Limba eroilor lui Caragiale”, pe scenă și în realitate
cotidiană, ,,etalată”de cei care se consideră, unii dintre ei, o castă
privilegiată.

Vom realiza, în continuare, o selecție de cuvinte și expresii, pe
care unele personaje le repetă cu o obstinație de ,,invidiat”.
Ghiță Pristanda, polițaiul orașului, folosește, ca tic verbal,
cuvântul ,,curat” în combinații sintactice, de tipul: ,,curat caraghioz!”, ,,curat mișel!”, ,,curat constituțional”,până la construcția
antonimică: ,,curat murdar!”.
Zaharia Trahanache, șeful partidului din județul X, ,,excelează”
prin repetarea obsesivă a sintagmei ,,aveți puțintică răbdare,
stimabile!” și a cuvântului ,,zic”.
Nae Cațavencu, avocat, cu al său ,,Răcnetul Carpaților”, ,,un
mizerabil”, cum îl etichetează Tipătescu, se remarcă prin cascadele
de fraze interminabile, incoerente, repetând, la câteva scurte
enunțuri :,,dați-mi voie”!
Agamemnon Dandanache, ,,vechi luptător de la `48”, șantajist,
cu o scrisoare pregătită, de fiecare dată, pentru a se alege,
delectează cititorul / spectatorul, prin: ,,puicusorule”, ,,patuzopt”,
,,neicusorule”și multe alte ,,perle”, debitate în clinchetul clopoțeilor
de care nu poate scăpa, indiferent unde se află.
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Un cetățean turmentat-alegător, nu lipsit de interes pentru
cei ce vor să fie aleși, apare deseori, producând un umor cu subînțeles pentru noi, și astăzi, cu sloganul: ,,Eu cu cine votez?”.
În această ordine de idei, amintim aprecierile lui Garabet
Ibrăileanu, magistral formulate, despre capacitatea lui Caragiale
de a crea câțiva oameni, pe lângă milioanele zămislite de
Dumnezeu.
Multe personaje caragialești, prin pana de foc a dramaturgului, au devenit, cum menționam anterior, emblematice, creând
o atmosferă umoristică, fiecare în parte și toți la un loc, și prin
manifestările de limbaj, mărci ale prostiei, ridicate la rang de
,,știință”politică. Sintagmele-ticuri verbale din comedii au depășit
cadrul scenic, de peste un secol, intrând, cu brio, în folclorul
românesc, uneori, uitându-se izorul de proveniență, ajungând în
,,patrimoniul zicerilor”.
Așa cum se va constata imediat, există prilejul de a se compara cele două planuri dezvoltate, care vizează cele două tipuri
de ticuri verbale: unele, întâlnite la nivelul personajelor dintr-o
piesă a lui I.L. Caragiale, iar altele, de o altă structură, desfășurându-se, zilnic, cu preponderență, atât în mijloacele audiovideo
de informare, cât și în vorbirea colocvială, indiferent de pregătirea
intelectuală.
În partea a doua a ,,spectacolului”lingvistic, vom inventaria, cu
succinte aprecieri, alte cuvinte și construcții devenite ticuri
verbale, având o arie largă de raspândire și de uzitare: din
studiourile de televiziune și radio în vocabularul oamenilor.
Hai, haide(haideți se dorește formulă politicoasă), clișee
verbale în limba actuală, semnificând o acțiune comună a
moderatorului cu vorbitorul, specifice oralității, neadecvate,
uneori, în unele contexte, după care, fără aripi, zboară în lume.
Exemple: ,,Hai să vorbim despre...”, ,,Haideți să trecem la...”ș.a.
OK (de la okay/all correct, cu origine americană) este o
abreviere, cea mai cunoscută formulare la nivel mondial, care a
prins ,,rădăcini” puternice în vorbire, folosită oriunde și oricând,
ca un veritabil jargon: superioritatea ,,cunoscătorului” de limbi
străine. Aceasta intră în combinații cu adjective și adverbe, de
tipul: ,,super ok”(,,super bine”) și altele. Nu mai este un tic național,
ci unul... mondial.
Sustenabil, cu sensurile ,,acceptabil” ,,,durabil”, ,,posibil”,
,,suportabil”, ,,viabil”,e folosit drept ,,plesneală ” de Chiriță ori
Chirițoi, ca multe altele, pentru a epata cultural, departe de
realitatea semantică adecvată, cu valoarea de ,,susținut”.
Locație este cuvântul care, mai mult în vorbirea cotidiană, dar
și în dezbateri televizate, vehiculat de interlocutori, tinde spre
locul întâi al celor mai frecvente ticuri verbale, deoarece, în loc de
,,chirie”, ,,închiriere”, e folosit aberant, cu sensul de ,,loc de
desfășurare”.
Implementare este, parcă, din ce în ce mai puțin folosit, nu cu
semnificațiile:,,a pune în funcțiune”, ,,a duce la bun sfârșit”, ,,a
realiza”, ,,a aplica”, ci cu sensul ,,de a introduce”.
Deci, conjuncție conclusivă, a fost și este prefarata multor
vorbitori, care încep un enunț, folosind-o drept concluzie logică,
înainte de a argumenta...
Ca și, grup salvator pentru unii de a evita cacofonia, deși
există varii modalități de reformulare. Actualmente, ,,piața” vorbitorilor ,,ca și”cunoaște un areal incomensurabil, la toate nivelurile,
din societatea românească.
A-și face treaba, locuțiune folosită pentru a umple un vid de
comunicare, când cel care intervine nu poate formula un enunț
logic, fără să aibă simțul limbii, neînțelegând conotația primară a
acestia.
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Noaptea minții, o splendidă metaforă, lansată de un foarte
cunoscut ziarist și scriitor (C.T.P.), care ,,se deteriorizează”prin
deasa folsire, etichetată de mine ca fiind tic verbal, ca multe
altele, național.
A spune lucruri, a face lucruri, alte combinații ale substantivului ,,lucruri”cu diferite verbe, multe dintre ele sintagme
expre- sive, potrivite, în enunțuri, dar, uneori, sunt introduse ca
nuca în perete, ilustrând incompetență lingvistică.
Una-i una,alta-i alta- o tautologie devenintă mesaj folcloric
de la realizatori de emisiuni până la folosirea ei frecventă în
vorbire, denotând sărăcia posibilităților de exprimare
contextuală.
Cu subiect și predicat (de ce n-ar formula, cei care o
folosesc, primordialitatea predicatului, ca nucleu al unei
propoziții: ,,cu predicat și subiect”), expresie care s-a întins
precum pecinginea, devenind, orice s-ar spune, marcă a celui ce
este privit la televizor.Și altul preia...
Despre ce vorbim?, zicere a preopinentului, transformată în
fluxul convorbirii în interogație retorică, ce emite o alegație, apoi
concluzionează, pare, într-o atitudine apodictică.
Dacă mă-ntrebați pe mine, o sintagmă, de cele mai multe
ori ilară, prezentă în vorbirea zilnică a invitaților posturilor de
televiziune, care a făcut și face ,,prozeliți”. Deseori, participantul
la schimbul de idei este întrebat, dar, cu superioritate, ca acela
care deține sigur un adevăr, lansează expresia de mai sus.
Cu toată dragostea, expresie cu autor cunoscut(B.C), în
antiteză cu un enunț nefavorabil cuiva, preluată, în mod ironic
sau nu, de cei care participă la emisiuni de radio-tv.
Pe repede-nainte, un calc din limba engleză, aparținând
domeniului tehnic, echivalent cu ,,foarte repede”,uzitat prea des,
cu tentă ironică, își pierde expresivitatea, intrând în categoria
ticurilor ver-bale.
Spațiul public, o altă expresie, care va încheia șirul, fără să
fie exhaustiv, așa cum am precizat ca fiind ,,o samă”,denumit
,,agora” în Grecia sau ,,forum” în Imperiul Roman, a cunoscut o
,,degradare” semantică, uzitată, de cele mai multe ori, pentru că
,,așa spun toți”...Dacă cei care optează să o folosească s-ar
documenta, ar fi mai rezervați în a o introduce oricum și oriunde,
într-un flux al comunicării.
Multe dintre sintagmele, expresiile pe care le-am inserat în
prezentul articol cunosc o frecventă folosire în vorbirea de
fiecare zi, au devenit, parcă, ,,aerul lingvistic”al multor politicieni,
moderatori, participanți la dezbateri, și nu numai atât, ci ,,s-au
pro- pagat”ca stereotipii ,în vocabularul fundamental al limbii
noastre, prin numărul acelora care le folosesc.Acesta este un
semn al neputinței de a realiza performanțe lingvistice echilibrate, dovadă peremptorie a nivelului cultural și a cunoașterii
gramaticii elementare. Limba română, ,,dulce și frumoasă”,
epitete apreciative aparținând lui Alexei Mateevici, este ,,bogată” , ,,expresivă” și merită cultivată continuu, pentru generațiile ce sunt și cele ce vor urma! Indiferent de pregătirea, de
specializarea cuiva, odată ce ai trecut prin școală, cu diferitele
sale trepte de perfecționare, ești obligat să stăpânești regulile
de bază în exprimarea standard a limbii, în variantele scrisă și
orală. Rolul educației este primordial!
Închei, combinând cele două planuri sugerate, politica și
limba, cu afirmația lui Titu Maiorescu din ,,Comediile domnului
I.L. Caragiale”(1885):,, «Ce lume, ce lume!» zice prefectul Tipătescu,
și așa zicem și noi, când prindem de veste că este într-adevăr o
parte a lumii reale ce ni se desfășură astfel înaintea ochilor.”
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AndreA H. Hedeș în dialog cu

dAniel moșoiu

„Am construit dialogurile ca pe
o poveste, povestea unei deveniri”
Cel mai iubit om de radio al Clujului, Daniel Moșoiu, a acceptat, cu generozitate, să acorde un interviu Revistei NEUMA.
Absolvent al Facultății de Filosofie a UBB Cluj, poet, prozator, jurnalist, redactor la Radio Cluj, Daniel Moșoiu ne spune cea
mai frumoasă poveste, aceea a unui ideal, oferindu-ne, totodată, privilegiul de a cunoaște omul din spatele microfonului.

Ați fost un copil, un tânăr interiorizat, poate chiar timid?
putem spune că activitatea radiofonică e o boală învinsă?
Recunosc că nu m-am gândit la asta până acum! Dar timid știu
sigur că am fost și încă mai sunt. Nu neapărat în copilărie pentru
că atunci, cu naivitatea și inocența vârstei, aveam o oarecare aplecare, chiar plăcere să mă expun: recitam pe scenă, jucam în piese
de teatru pe la diverse festivaluri și concursuri. Sigur că eram și interiorizat, în adolescență mai ales, dar, din fericire, am descoperit
devreme efectele terapeutice ale scrisului. Adevărul este că totdeauna mi-am dorit să devin ziarist. Prin al doilea an de liceu, am
înființat și scris singur revista clasei – am scris-o de mână, pe foi
rupte dintr-un caiet studențesc, era un fel de replică la revista oficială a liceului care mi se părea absolut neatractivă. La următorul
număr al revistei clasei aveam deja un colectiv de redacție,
sporisem numărul de pagini, toți colegii deveniseră interesați. În
loc să învăț pentru treapta a II-a (am și picat-o, de altfel), eu scriam
de zor la revista clasei. Apoi, în clasa a XII-a am făcut toate cercetările posibile să aflu cum aș putea ajunge la Facultatea de ziaristică care funcționa în cadrul defunctei Academii „Ștefan Gheorghiu”. Am rămas dezamăgit: trebuia să fii membru de partid, să ai
cam doi ani în producție etc. Noroc că a venit Revoluția! În vacanța
de vară de după anul II de facultate, deci în 1992, m-am angajat la
un cotidian clujean. Voiam să fac presă scrisă, asta voiam. Nici prin
gând nu-mi trecea că aș putea lucra la radio. Am și refuzat, de altfel, o ofertă venită din partea jurnalistului Constantin Mustață, dar
până la urmă m-a convins regretatul poet și critic literar Radu Săplăcan și așa am ajuns la Radio Cluj unde, de altfel, colaboram de
ceva vreme cu o rubrică săptămânală. Aveam niște emoții teribile
când intram în cabina de înregistrare, îmi bătea inima atât de tare
încât mi se strangula vocea și eram nevoit să mă opresc. În condițiile ăstea, mă întrebam, cum aș putea lucra la radio, cum aș putea
intra în direct? Dar uite că am deja 26 de ani de radio și, câtă vreme,
seară de seară, mă aflu în fața microfonului, apăsând pe butonul
on air, înseamnă că, da, din punctul acesta de vedere, activitatea
radiofonică e o boală învinsă.
din câte personalități culturale au trecut ori s-au oprit (pentru o viață) aici, puține au rămas neintervievate de către
dumneavoastră. Ați realizat o cartografie culturală a Clujului. Cu ce gânduri ați pornit pe acest drum? Cum vedeți
munca dumneavoastră astăzi, privind în urmă?

Înainte de toate îmi prezint scuze personalităților pe care n-am
apucat (încă) să le intervievez! Nu mi-am propus neapărat să fac o
cartografie culturală a Clujului. Visul meu era să realizez o emisiune
care să semene cu o revistă literară. Și am și reușit lucrul acesta o
vreme. Găseai în sumarul emisiunii de toate: actualitate, cronică
literară, rubrică de film, noutăți editoriale, poezie, interviuri etc.
Din motive independente de mine, am fost nevoit să schimb formatul emisiunii. Așa am ajuns la dialoguri în direct cu scriitori
(niciodată nu mi-au plăcut interviurile sau emisiunile înregistrate,
nu mă puteam concentra, nu mă pot nici acum), scriitori clujeni, în
special. Cum în audio-vizual grilele se schimbă, iar provocările apar
când nici nu te aștepți, timp de doi ani am fost reporter de teren,
și mi-a plăcut grozav, am inițiat două proiecte din care au ieșit tot
atâtea cărți de reportaje care așteaptă să fie tipărite (Viața la țară
și O zi din viața unui om obișnuit). Din 2016 am revenit la microfon,
cu emisiunea pe care o realizez și astăzi, Serile Radio Cluj. Partea a
doua era și este rezervată dialogurilor în direct cu personalități
ale vieții literare, artistice, muzicale, me-dicale etc. Cu ce gând am
pornit? Voiam înainte de toate să le ofer și altceva ascultătorilor
care au rămas fideli radioului. Știi foarte bine, se vorbește peste
tot, unele voci de la radio parcă se răstesc la noi, televizorul ne
bombardează cu vești apocaliptice și cu discursuri aiuritoare,
vorbe, o avalanșă de vorbe din care nu rămânem cu nimic. Sau devenim și mai anxioși decât suntem. Alternativa? Un dialog cald,
sincer, discursuri echilibrate și argumentate, informație consolidată în ani de școală și bibliotecă (mă refer la invitații mei), un strop
de umor, povești de viață dăruită studiului, cărților, scrisului, comunicare firească, o limbă română vorbită corect și expresiv (am
și avut vreme de doi ani un șir de emisiuni bilunare intitulate Ora
de limbă română, cu doi mari lingviști ai țării, nu doar ai Clujului,
profesorii G. G. Neamțu și Daiana Cuibus). Pe de altă parte, îmi
doream neapărat ca aceste voci să poată fi auzite, iar invitații mei,
scriitori, în special, să aibă șansa de a fi cunoscuți, cât mai cunoscuți
- mă rog, atât cât o permite un post public regional de radio. De
aceea, am construit dialogurile aproape de fiecare dată ca pe o
poveste, povestea unei deveniri. M-am axat pe amănunte biografice și pe momentele acelea în care un adolescent, un tânăr își
dorește să devină neapărat scriitor (sau actor, sau artist etc.), momentele decisive care transformă scrisul în destin. Nu există scriitor fără o poveste extraordinară de viață. Iar poveștile țin întotdeauna radioul deschis, nu te lasă să schimbi frecvența. Țin foarte
mult ca scriitorii să poată fi auziți. Dacă ar fi după mine, la fiecare
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dezbatere radio sau tv, indiferent de tema abordată, aș invita și
scriitori. Ei găsesc întotdeauna nuanțele care inclusiv specialiștilor
(în cazul în care sunt invitați!) deseori le scapă. Dovadă, editorialele lui Nicolae Manolescu din România literară, ca să dau numai
un exemplu. N-o să-l vedem pe reputatul critic literar la tv... Prin
urmare, poți să consideri dorința mea de a-i aduce pe scriitori la
microfon ca pe o profesiune de credință. Revenind, mai e ceva,
ceva care ține de un obligatoriu orgoliu profesional: întotdeauna
mi-am dorit să demonstrez că, în ciuda tuturor prejudecăților, o
emisiune culturală poate să facă audiență. În ce măsură am reușit,
asta numai ascultătorii o pot spune.
o profesie precum aceea de redactor, de realizator de
emisiuni culturale, de interviuri cu personalități, presupune, dincolo de lucrurile care țin strict de pregătirea
fiecărei emisiuni în parte și o personalitate anume. e
nevoie de tenacitate și, ca să folosim un termen la modă,
reziliență, pentru a realiza emisiunile care se înșiră ca
mărgelele pe fir, mai e nevoie de maleabilitate, pentru a
crea o conexiune cu personalitatea invitată, de civilitate
pentru a fi o gazdă bună, lucruri care par firești, nici nu se
observă, în emisiunile dumneavoastră, decât de către
connaisseuri. Cum și după cât timp ați reușit să atingeți
acest nivel de performanță?
În primul rând, nu cred că am atins nivelul de performanță la
care faci referire. Rareori sunt mulțumit de emisiunile mele.
Noaptea, înainte de a adormi, îmi vin în minte replici geniale pe
care le-aș fi putut rosti, întrebări sclipitoare pe care le-aș fi putut
adresa, deschideri și finaluri mult mai inspirate. Nu sunt un om de
radio pur-sânge, cum era, de exemplu, Paul Grigoriu, maestrul
meu, cu care am petrecut pe vremuri, alături de alți doi confrați
clujeni (lucram în presa scrisă pe atunci), o noapte memorabilă în
camera unui hotel clujean, Paul Grigoriu, cel de la care am încercat să fur meserie fără ca el să știe. Dar întorcându-mă la preambulul întrebării tale, da, e nevoie de tenacitate, de un pic de
gimnastică intelectuală, de adaptare, de lecturi, de umor, de empatie, de spontaneitate, de... tăcere. Un om de radio trebuie să știe
să tacă și să asculte, să nu vorbească mai mult decât invitatul, să
nu-l întrerupă încercând să-și etaleze inteligența, să-i dezvăluie
firesc și pe parcurs invitatului că și-a făcut temele, documentarea,
cum se spune astăzi. Dar toate acestea sunt reguli de bun simț.
Reziliență? Iată un cuvânt pe care nu l-am folosit niciodată în emisiunile mele, nu-i stăpânesc înțelesul, spre rușinea mea. Țin mult la
prologul jucăuș al dialogurilor, la intrarea în atmosferă, cu întrebări banale care risipesc încet-încet emoțiile (inclusiv în ce mă
privește), vreau ca totul să pară ca o întâlnire la o cafea a unor oameni care nu s-au mai văzut de ceva vreme și care încep să
sporovăiască, să se întindă la povești. Sigur că nu reușesc întotdeauna, dar încerc, perseverez, sunt un tip tenace, nu? Una dintre
scriitoarele invitate în emisiune, venită la Cluj cu o lansare de carte,
și cu care atunci mă vedeam prima oară, m-a întrebat un pic surprinsă imediat după finalul dialogului în direct: nu te supăra, ai terminat psihologia? Nu, i-am spus, de ce? Pentru că m-ai făcut să
spun lucruri pe care până acum nu le-am spus niciodată și nici nu
aveam chef să le spun. Am luat-o, firește, ca pe un compliment. Ei,
cam asta mi se întâmplă acum și mie, răspunzând la întrebările
tale... Ai terminat cumva psihologia?
Cu siguranță au existat suișuri și coborâșuri de-a lungul
acestui parcurs. Ați dori să ne împărtășiți un moment mai
greu dar și unul mai deosebit sau chiar amuzant?

De-a lungul celor 26 de ani au existat tot felul de momente, și
grele, și amuzante. Se înșiră ca mărgelele pe fir, ca să te citez. Pe la
începuturile mele radiofonice credeam că știu totul despre radio,
ce mare lucru să faci o emisiune de două ore, sâmbăta, cu un invitat în direct și multă muzică? Ei bine, după aproape jumătate de
oră îmi epuizasem întrebările pe care mi le notasem pe un petic de
hârtie, muzică mă salvase de câteva ori, dar dacă n-ar fi intrat
atunci în cabina de emisie Radu Săplăcan, cel care mă superviza și
care și-a dat seama imediat că urma să capotez, cred că n-am mai
fi vorbit astăzi despre radio. Momentele grele sunt cele în care mă
plictisesc ascultând un invitat, și asta numai din vina mea, pentru
că n-am reușit să fac dialogul interesant. Iar dacă eu mă plictisesc,
cu siguranță se plictisește și ascultătorul. Se întâmplă să-ți uiți întrebarea pe care o construiseși în gând, în timp ce ascultai, să te
blochezi, scurte momente de panică, inerentele „ăăăă”-uri, tensiunea crescută brusc, sentimentul perfid că nu ești tocmai pe
terenul tău, uluiala că nu-ți ajunge timpul și n-ai apucat să discuți
ceea ce, de fapt, te interesa... La prima mea transmisiune fotbalistică (pentru că am transmis și fotbal, în direct, din Divizia B, cum era
pe atunci) am uitat tocmai în momentul ultimei intervenții scorul
partidei pe care o comentasem și nu-mi găseam nicicum hârtia
pe care îl notasem. Acum pare amuzant, dar atunci mi-a stat inima
în loc. Am și o mulțime de întâmplări inedite, petrecute în timpul
dialogurilor în direct. De exemplu, marelui actor Dorel Vișan i-a
sunat telefonul în timp ce vorbea, uitase să-l închidă. L-a scos din
buzunar și se tot chinuia să oprească soneria stridentă. Cum nu
reușea, i-am spus să răspundă, poate îl caută vreun regizor. Și a
răspuns, a intrat în rol: Alo! Da! Cine? Aaaaaa! Ce mai faci? Aha...
Măi, eu sunt în direct acum la radio, hai că te sun eu după ce termin. Pa, pa! Ei, am zis, acum să ne spuneți și nouă, totuși, cu cine
ați vorbit? M-a sunat un scriitor din... din... Maramureș, cum îl
cheamă? cum îl cheamă? cum îl cheamă, domnule? Stai să mă uit
pe telefon... Sau seara în care atât eu, cât și Alexandru Vlad am uitat
acasă cartea despre care trebuia să vorbim și din care regretatul
prozator trebuia să lectureze câteva fragmente. Momentele deosebite sunt cele în care ascultătorii țin să-ți mulțumească, în timpul
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sau la finalul emisiunii, printr-un sms, printr-un apel telefonic sau
printr-un comentariu pe facebook. De altfel, emisiunile sunt
deschise și țin mult să-i fac pe ascultători părtași la realizarea lor.

la o anumită vârstă oamenii nu se mai schimbă. Eu, totuși, trag de
mine și-mi promit de fiecare dată că de mâine mă apuc serios de
scris. De mâine. Poate că mă voi și ține de cuvânt.

sunteți un scriitor discret, fără înclinații de vedetă dar cu
un public fidel. Cărțile dumneavoastră oglindesc o
bogată viață interioară și o remarcabilă înțelegere a
nuanțelor vieții, lumii. Țineți un jurnal?

muzica este una din marile dumneavoastră iubiri. emisiunile realizate de dumneavoastră sunt adevărate lecții,
disimulate, de stil, de bun gust și de istorie a muzicii românești. dincolo de toate acestea, sunt un act de dăruire și
generozitate față de artiști și față de ascultători. de unde
această resursă, atât de rară, generozitatea?

Din păcate, nu mai țin jurnal de ani buni. Dar am ținut în anii
de liceu, am două caiete de 100 de file pline cu notații, unele de o
naivitate specifică vârstei, altele extrem de interesante pentru anii
aceia (1983-1987). Am și publicat două pagini din jurnalele adolescenței în Caiete Silvane. Oricum, intenționez să le valorific,
într-un roman, poate. Mai am pagini de jurnal din armată și din
studenție, după care însemnările zilnice au devenit tot mai rare.
Când vom citi următoarea carte semnată de daniel moșoiu?
Cea mai recentă a apărut anul trecut și e rodul emisiunilor radio:
O istorie povestită a Clujului, de la Napoca până la cel de-Al Doilea
Război Mondial, un șir de interviuri cu profesorul și istoricul
Vladimir-Alexandru Bogosavlievici. Adevărul este că sunt un scriitor leneș: scriu rar și public și mai rar. N-o să spun aici că radioul îmi
răpește tot timpul, pentru că n-ar fi adevărat. Nu știu, am un fel de
blocaj în fața hârtiei goale sau a ecranului alb. Mă sperie, mă intimidează cuvântul, caracterul lui definitiv, puterea lui. Sufăr de o
scrupulozitate dusă la extrem, paralizantă, cum bine remarca un
critic literar. Până și o banală postare pe facebook îmi crează o
ușoară stare de neliniște. Așa că de multe ori inventez tot felul de
pretexte numai să nu mă apuc de lucru. Când, totuși, reușesc s-o
fac, redescopăr bucuria intactă a scrisului. Am amintit de cele două
cărți de reportaje la care țin foarte mult și pe care vreau să le dau
cât mai curând tiparului. Am gata scrise două volume de poezii,
unul încă de acum douăzeci de ani. Pe acesta, Poeme șăgalnice, așa
l-am numit, aș vrea să-l public anul acesta, sunt și eu curios dacă
poemele scrise la o altă vârstă și-au păstrat prospețimea. N-am renunțat la proză, am un roman la care lucrez, cu intermitențe, de
ceva ani, plus mai multe povestiri care s-ar putea aduna în două
volume, în prelungirea celor din Țigări umede, dacă... Se spune că de

Iarăși mă copleșesc aprecierile tale, după cum mă bucură să
constat că te numeri, măcar din când în când, printre ascultătorii
emisiunii. Cu muzica e simplu, eu am crescut cu radioul, aș putea
spune că ascultând radioul mi-am format cultura muzicală. Dimineața, în casa părinților mei, primul lucru pe care îl auzeam dimineața erau vocile din aparatul de radio. Știu și acum programul,
emisiunile postului Radio București din anii ’80, îmi aduc aminte cu
ușurință și numele prezentatorilor de atunci care aveau bunul obicei să anunțe la începutul sau la finalul fiecărei piese muzicale compozitorul și autorul versurilor. Iarăși, nume care nu mi s-au șters din
memorie. Nu mai pun la socoteală colecția de discuri de vinil care
s-a îmbogățit în timp și la care recurg și acum. Așa încât, terenul era
pregătit. Iubesc muzica românească, indiferent de gen. De fapt,
cred că a devenit o obsesie. Și am un mare respect față de artiștii
români. Mi se pare firesc ca vorbind de cultura română, de literatura
română, dialogând cu scriitori români să difuzăm muzică românească. E chiar o datorie. Din fericire, Radio Cluj, prin câteva emisiuni, se achită cu brio de această misiune. Și mai e vorba și de
respect față de ascultători, mai ales față de ei. Au dreptul să asculte
muzica generației lor. Dacă părinților noștri le place, să zicem, Doina
Badea sau Constantin Drăghici, pentru că au crescut cu ei, de ce nu
ar avea dreptul și posibilitatea să-i asculte și azi la postul public de
radio? De aceea, la Serile Radio Cluj am realizat, vreme de aproape
trei ani, împreună cu Adrian Ivanițchi, cunoscutul interpret de muzică folk, o adevărată enciclopedie a muzicii românești și un foarte
bun cunoscător al literaturii române contemporane, o veritabilă istorie a muzicii românești, întinsă pe vreo opt decenii, din 1930 până
prin 2010. Restituiri muzicale s-a numit acest proiect. Așa au putut
fi auziți (din nou) la radio, vreme de o jumătate de oră, Jean Moscopol, Cristian Vasile, Gion, Dorel Livianu, Titi Botez, Rodion Hodovanschi, Aida Moga, Luigi Ionescu, Gigi Marga, Jean Păunescu și
mulți, mulți alții, artiști care au marcat epoca lor și pe care ascultătorii nu i-au uitat, sau numele și cântecele unor compozitori peste
care s-a așternut uitarea. Nu văd de ce ne-am rușina difuzându-i
sau ascultându-i astăzi pe Dida Drăgan, Angela Similea, Dan Spătaru, Mirabela Dauer, Cornel Constantiniu, Stela Enache etc. Sunt
voci individualizate, cu un timbru unic și ușor de recunoscut, spre
deosebire de marea majoritate a artiștilor de astăzi. Iar șlagărele lor
au, în multe cazuri, texte mult, mult mai bune decât ce auzim zi de
zi la radio. Și sunt și mai melodioase, părerea mea. Sau nu văd de ce
n-am asculta numele vechi din rockul și folkul românesc. E chiar
necesar să o facem, cu artiștii aceștia s-a scris istoria. Folkul a făcut
enorm pentru poezia românească. E reconfortant să găsești cântece compuse pe versurile unor poeți despre care nici n-ai fi crezut
că pot fi cântați. După cum e tonic să asculți rock pe versurile unor
Ștefan Augustin Doinaș, Leonid Dimov sau Tudor Arghezi. Îmi place
să cred că nu difuzez muzică doar de dragul de a difuza muzică sau
numai pentru că trebuie umplut spațiul emisiunii. Și că, vorba unui
colaborator muzician, difuzez muzică de ascultat, nu de auzit. Cel
mai mult mă bucură ecourile care vin din partea ascultătorilor
tineri: le place. (va urma)
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Kaluga
Două ființe, april și ianuar,
Prospețimea primăverii și frigul iernii,
Ne-am făcut propriul calendar:
Cartea timpurilor cu numele Xiușa1.
Am izbutit pe întinderi rusești
Ceea ce nu poți face de unul singur:
Zămislirea unei zodii din două și
Să apară constelația – fiică.

Vadim Teriohin

Uniți într-o singură ființă
În dulceața păcatului între iad și rai,
Noi ne-am creat propriul zeu
Verificându-ne viața după el.

Născut la 27 ianuarie 1963
în satul Pesochensky, regiunea Tula.
Poet, co-președinte al Uniunii Scriitorilor
din Rusia, vicepreședinte al Academiei
Internaționale de Literatură Rusă
(Moscova), președinte al ﬁlialei regionale
Kaluga a organizației publice integrale
„Uniunea Scriitorilor Rusiei” .
Membru corespondent al Academiei
de Științe și Arte Petrovsky (Sankt
Petersburg). Membru titular al Academiei
de Literatură Rusă (Moscova). Cel mai
înalt consilier de stat al Regiunii Kaluga II.
Activează în domeniul literaturii, culturii,
artei și cinematograﬁei. Este autorul unor
frumoase volume de poezie și a fost
distins cu numeroase premii naționale
și internaționale.

Traducere din limba rusă
AlA SpÎnu

* * *
Când am întâlnit un vagabond
Într-o gară dărăpănată,
Tot așa, m-am gândit, sufletul nostru
emană duhoare în fața lui Dumnezeu.
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Pasărea? De Foc? Da. Este așa ceva.
Dar nu arde deloc.
La drept vorbind, nici nu e cine știe ce.
Luminează opac, zău.
În timp ce avem, apropo,
O pasăre mai bună – vrabia.
Dar și ea, după cum e legea,
E într-o căutare zadarnică a focului.
Luminează cu lumina
Ce vine de la mine.
* * *
Se știe că intrând în mișcare,
După toate legile firești,
În sistemul de alimentare,
Apa este invizibilă și moartă.
Și așteaptă salvarea până
Nu se formează spărturi în conducte.
În captivitate apa nu poate sta,
Cum nu poate nici cuvântul poetic.

Dumnezeu nu ne cere rugăciuni.
Dar stau prosternat în fața Ta.
Eu – cel epuizat de lupte.
Eu – lipsit de lumină și negru.

Ea este combatantul mișcării,
Avântului, ascuns în piept.
Și din orice captivitate
Mereu își va croi ea drum.

Sunt cel care își cere drepturile
Și își cere iertarea umil.
Știu că doar aceste cuvinte
Ar putea fi menirea noastră.

Și dacă e să te uiți la apă,
Să măsori experiența ta searbădă,
Ieșind în libertate numai
Devine vie apa.

* * *
Când ajungi să ai părul cărunt, în sfârșit
Înțelegi, cum atârnă amenințător
Deznădejdea de-asupra-ți.
F’tu-i
Devine plin de putere și sens.

CuVÂNTul ȘI MuZICa

Înțelegi fără orice alambicare
Cum cuvântul obscen
Ne pândește pe fiecare
Și e mult mai plin de vigoare.
Și atunci, epuizat de puteri,
Cu înfrigurare cauți mântuirea
În acei pe care mult i-ai iubit
Care îți sunt dați pentru înviere.

* * *
Am decis că sunt Pasărea de Foc!
Iar Pasărea de Foc nu are de ce
să se zbată pentru dragostea șefilor.
Și să (l)i se închine adânc.
Îngăduind forțelor întunecate,
Șefii spun tuturor:

Auzi, cum greierul pornește
Un cântec la liră după sobă.
Oricât de crudă ar fi lumea,
Cuvântul și muzica sunt eterne.
Ne naștem pentru a muri.
Se va pierde în negura infinită
Gloria, bogăția și puterea.
Cuvântul și muzica rămân eterne.
Cum să trăim pe pământ
Liniștit, negrăbit, cu inima deschisă?
În lumea care zace în perfidie,
Cuvântul și muzica sunt eterne.
Viața s-a încadrat în șapte note.
Dar în deșertăciuni trecătoare
Totul în lume își va găsi sfârșit.
Cuvântul și muzica sunt eterne.
* * *
Sunt treaz și aștept destrămarea.
Privirea mi-e fixată la ceas.
Cineva din iad salutare
îmi transmite pe timp de noapte!
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Cine a plecat într-acolo după sare
A trecut de limita terestră
Și durerea sa de dincolo
S-o împărtășească și-a dorit.
Știu sigur că la patru,
La cinci ba chiar la șase dimineața
Fără îndoială, pe lume,
E timpul ceva să refacem!
* * *
Și atunci când ai secat,
Și nimic nu va fi ca-nainte,
Revenind la începutul începuturilor,
Cu ultimă și sfioasă speranță,
Făcând totalul final,
Dumnezeu ți se înfățișează!
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* * *
Ești unica noastră picătură de sânge,
Nu este alta mai dragă.
Suntem din ce în ce tot mai puțin în viața ta.
Și nor vom deveni curând.
Nu vom încurca și nu vom sta la îndemână.
Ne va mistui flacăra vieții.
Niciun cuvânt de spus, numai tihnă eternă.
Și cum se spune: Veșnica pomenire!
Vom pluti de-asupra ta,
La fel ca celelalte corpuri.
De te vei uita în jos, chiar iarbă
Vom sta sub tălpile tale.
Iar vorba vie ce ne-ar face onoare
Noi nu vom afla-o curând.
Și parcă trăim, și parcă suntem,
Dar nu putem sta de vorbă.

Ne’nțeles de mintea umană,
El se-afla după o perdea nevăzută.
S-a dovedit că El are nevoie de tine
În această viață cețoasă, în care
Hoinăreai ca un orb din colț în colț,
El tot timpul era alături de tine!

* * *
De ulcerul lumii
M-am tăinuit în izba din pădure.
Acum sunt domovoi2
Un poet de la distanță!

Nu mai ești în lume onorat.
Mergi în umbra reproșului mut.
A da tot pentru a-L afla, constituie
Parte esențială a înțelegerii.

Aflat fără termen
În caratină strictă.
Fac legătura
Zilnic(ă) cu Dumnezeu!

* * *
Iartă-ne, Doamne, pe noi mult păcătoșii!
E știut de asta dinainte Încrezătorii, curajoșii, norocoșii,
Pământul îi va lua pe toți.
Deși le surâde norocul în toate,
Și traiul îl duc bucuroși,
(Dar) venind în fața lui Dumnezeu,
Vor da socoteală pentru fericirea lor!

Creez rugăciuni,
Aprind lumânări de ceară.
Ca destinele lumii
Să le prezic de lângă sobă.
1

III

Xiușa – diminutivul prenumelui Xenia.
Domovoi (rus. домовой) – spiridușul casei. (Gh. Bolocan,
T. Voronțova, E. Șodolescu-Silvestru, Dicționar rus-român,
Editura Științiﬁcă și Enciclopedică, București, 1985, p. 322.)

2
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Angeles Doñate &
Francesc Miralles

Un ceai la cap[tul lumii
Mergând să împrăștie cenușa fratelui său, Toni face din întâmplare cunoștință cu Kosei-San, un bătrân japonez la pensie
care trăiește într-o modestă cabană singuratică, în preajma unei prăpăstii. Dar stă mereu de veghe, cu ochii la stâncile abrupte
bătute de vânt. Acest peisaj de o frumusețe sălbatică din regiunea californiană Las Rocosas este locul ales de mulți sinucigași
spre a se arunca de partea cealaltă a vieții. Și, în pofida vârstei avansate, Kosei-San îi reperează de la distanță. Când descoperă
că un om se îndreaptă, copleșit de tristețe, fără aparat foto și fără ghid, spre marginea abisului, dă fuga să-l ajungă. Vorbește
cu el și-l roagă să bea împreună o ceașcă de ceai în cabana lui, și să-i povestească viața înainte de a pleca. Prin această ceremonie, bătrânul îl încurajează pe sinucigaș până când găsește o ieșire în afara prăpastiei care să-l facă să se împace cu viața.
BAZAT PE O ISTORIE REALĂ

ANGELES DOÑATE
Jurnalistă de profesie și cu o amplă experiență în domeniul colaborării, a publicat două romane, Sufletul radioului și
Iarna în care am intrat în joc, care a fost tradus în zece limbi,
bucurându-se de mare succes în Italia și Germania. Cel din
urmă roman al său este Ultimul vagon.
FRANCESC MIRALLES
Îndrăgostit cu pasiune de Japonia, romanele sale au fost
publicate în toată lumea. A scris împreună cu Hector Garcia
best-sellerul Ikigai, tradus în 56 de limbi, ajungând astfel pe listele celor mai vândute cărți în Statele Unite, Marea Britanie,

Olanda, Turcia și India, unde a fost eseul cel mai vândut al anului. Dintre romanele lui Frances Miralles, unul dintre cei mai talentați, originali și de succes prozatori din tânăra generație de
autori de expresie spaniolă și catalană, editura Humanitas Fiction, în colecția Raftul Denisei, coordonată de Denisa Comănescu, a publicat: Cel mai frumos loc din lume e chiar aici ( scris
în colaborare cu Care Santos), Iubire cu ”i” mic, Wabi-Sabi,
Biblioteca de pe Lună .
Romanul de față, în curs de publicare în aceeași colecție,
întregește în chip fericit această serie.

Prezentare și traducere: Tudora Șandru-Mehedinți

“Orele cele mai întunecate sunt cele de dinaintea răsăritului.”
(PROVERB ENGLEZ)

33

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Literatura lumii
www.revistaneuma.ro

UN MISTER ASCUNS ÎN ALT MISTER
În după-amiaza în care credeam că totul se terminase, nu-mi
imaginam cât de aproape eram ca viața mea să înceapă.
Veneam de la incinerarea fratelui meu, și conduceam pe o
șosea pustie. Pe bancheta din spate aveam urna cu cenușa lui.
Nu lăsase niciun testament, dar într-un jurnal scris în urmă
cu doi ani menționa că, dacă într-o zi se dădea jos din trenul
vieții, dorea ca să-i fie împrăștiată cenușa lângă o cabană de la
poalele Muntelui Moran, în cordiliera Las Rocosas.
După cum mărturisea în caietul care se afla acum la poliția
judiciară, acolo cunoscuse singurele zile de fericire desăvârșită,
după propriile sale cuvinte. Mai presus de frumusețea locului, se
pare că ființa care plăsmuise acea oază de lumină din sufletul lui
sumbru răspundea la numele de Eileen.
Nu-mi vorbise niciodată de ea, dar oricum Jonathan nu era
un model de elocvență. În puținele rânduri în care îl văzusem în
ultimii ani era veșnic închis în sine, ca și cum ar trăi exilat într-o
țară lăuntrică din care îi era cu neputință să iasă.
Asta pe când era în viață.
M-am uitat prin retrovizor la urna de metal argintată cu inscripția care îmi venise în minte, după ce funcționarul de la
pompe funebre a insistat, spunându-mi că prețul includea o dedicație gravată.
Frate drag,
Ai fost mereu un mister pentru mine și acum că te îndrepți spre
cea mai mare enigmă ești un mister ascuns în alt mister.
Îmi va fi foarte dor de tine.
Toni
Funcționarul s-a încruntat citind-o. Pesemne o socotea
rece sau de-a binelea o absurditate. În privința asta îi dădeam
dreptate. Dat fiind că cenușa va ajunge pe o pajiște lângă cabană, urna goală cu inscripția aceea va deveni ceva lipsit de
sens, un recipient ce nu mai conține nimic, nici memoria celui
decedat.
Bolnăvicios de rezervat cum era, nici măcar cauza morții lui
nu fusese clară. Conform raportului poliției, ieșise de pe șosea
la o curbă având peste o sută de kilometri pe oră, și s-a ciocnit
de un stâlp de înaltă tensiune. Jonathan murise pe loc.
Autopsia dovedise că nu avea alcool în sânge, și nici urme de
stupefiante.Totuși, faptul că nu avea centura de siguranță, care
i-ar fi putut salva viața, i-a făcut pe investigatori să creadă că
putea fi vorba de o sinucidere trucată.
Niciodată n-o să se mai afle cu precizie.
Avea să rămână drept încă un secret al lui Jonathan. Ultimul.
- Mi-ai întors pe dos viața, știi, nu-i așa?, am spus, privind urna
prin retrovizor. Ai fi putut să-mi ceri ajutor, știi că aș fi sărit imediat.
Când oare n-am făcut-o? Din vina ta, am rămas acum singur.
Cu o lacrimă prelingându-mi-se pe obraz, mi-am închipuit ce
mi-ar fi răspuns la asta. Aproape că îi puteam auzi glasul în Fordul Mustang.
”Nu mă acuza de ceea ce n-ai făcut tu însuți. Când mi-ai telefonat ultima oară? În jur de Anul Nou și de atunci au trecut șase
luni.”
- N-ai dreptul să-mi spui așa ceva! De ce trebuia să fiu mereu
eu cel care sună? Am fost la dispoziția ta în fiecare zi de pe
lume… Sau n-am plătit din buzunarul meu avansul pentru
apartamentul pe care l-ai închiriat? Bani pe care, de bună seamă,
nu ți i-am cerut niciodată.
”Bani… Întotdeauna banii ca justificare” – Fără îndoială ar
răspunde exact așa – ”Te înșeli crezând că, plătind, îți faci datoria

în viață. Cum ai făcut cu tata. Cele patru mii lunare pentru reședința
pentru seniori au ieșit din buzunaul tău, dar eu eram singurul care
îl vizitam. Iar tu, mai-mai să nu ajungi la înmormântare.”
- Nu-mi arunca în față treaba asta, Jonathan, sau … - Mi-am
ridicat o mână de pe volan ca să-mi șterg lacrimile care-mi împăienjeneau vederea - În fine, la sfârșitul alzheimerului, tata
nu-și mai dădea seama de nimic. Ultima dată când l-am vizitat
m-a întrebat cine sunt.
- ”Frumoasă scuză, dar tu știai cine e el, Toni.”
Am oftat adânc, încercând să mă liniștesc pe șoseaua aceea
pustie. Începea să se întunece și un indicator ruginit arăta că următoarea benzinărie se afla la zece mile.
- De când mi-am deschis agenția de comunicații m-am spetit
muncind, și o știi prea bine. De asta am putut să te ajut când ai
avut nevoie, am plătit tot tratamentul tatei și datoriile lui când
a murit…
- ”Dacă ești așa de bun, atunci… de ce ești singur pe lume? Nevastă-ta a întins-o de acasă la un an după ce v-ați căsătorit. Eu am
purtat veșnic povara stigmatului de frate cu probleme, dar fii atent
la viața ta… Se cade să ți-o revezi, și încă serios.”
Am zâmbit amintindu-mi expresia de gravitate ce i se întipărea pe față când devenea serios.
- Nu mă întreba de ce a plecat Karen, fiindcă nu știu nici
acum… Când am cunoscut-o, trăia de azi pe mâine într-un
apartament de 25 de metri pătrați la San Francisco, pe care-l împărțea cu o amatoare de droguri și cu bărbatul ei violent. Eu am
luat-o de acolo, i-am oferit un cămin… Am scutit-o până și de
mersul la serviciu pentru a se putea dedica picturii, pasiunea ei.
Ce altceva aștepta?
- ”Poate puțin din timpul tău, Toni. Când te întorceai acasă, te interesai de ce anume pictase? O întrebai la ce se gândise, ori la ce
visase? Spui că a plecat pe neașteptate, aproape fără să dea explicații. De ce n-ai încercat înainte să afli dacă are vreo problemă?”
- Aici îți dau dreptate: în ultimii ani am fost ocupat până peste
cap. Așa e când vrei să pui pe picioare o afacere, nu-ți permiți să
pierzi nicio ocazie. Uneori ajungeam atât de târziu că o găseam
pe Karen adormită, și a doua zi mă sculam înainte ca ea să se
trezească. Dar după mine asta nu justifică faptul că m-a lăsat
baltă. Dacă avea vreo problemă, putea să mă sune la orice oră
să-mi spună despre ce e vorba, nu? Ca și tine…
- ”Oamenilor le vine greu să ceară, frate. E uimitor că la cei patruzeci de ani ai tăi n-ai descoperit încă asta. Mai cu seamă când
cineva se arată atât de ocupat ca tine. Cei din jur nu vor să deranjeze, mai ales dacă te iubesc. De asta tac și se fac mici, tot mai mici.
Până când, într-o zi, într-un fel sau altul, ajung să dispară.”
- Acum gata, Jonathan, am zis, strângând cu putere volanul,
ca să nu-mi tremure mâinile.
-”Tu crezi că, plătind facturi, te pui la adăpost, dar adevărul e că
ți-ai părăsit părintele, apoi nevasta. Și m-ai părăsit și pe mine.”
Înainte ca furia să mă facă să pierd controlul mașinii, am apucat-o pe deviația spre benzinărie și, blestemând urna care avea
să aștepte pe bancheta din spate, am parcat lângă un birt ce
părea că se oprise în timp.

ULTIMA MÂNĂ
Nu-mi era deloc foame, așa încât am cerut o bere mare,
căreia i-a urmat alta, și apoi două înghițituri de burbon, pentru
a încerca să-mi alung gândurile care mă năpădeau.
Nici nu mi-am dat seama că am început să vorbesc din nou
singur, cum fac bețivii. O fărâmă de luciditate m-a făcut să fiu
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conștient că nu trebuie să mă întorc pe șosea, doar dacă dacă nu
cumva voiam să mă iau la întrecere cu fratele meu în privința
sfârșitului.
M-am ridicat anevoie ca să plătesc, hotărât să dorm în
mașină până îmi trece beția, când o mână gingașă m-a luat de
braț. Descumpănit, m-am întors și am văzut o doamnă cu aspect beatific care trebuie să fi avut șaptezeci de ani. A schițat un
surâs bland înainte de a-mi spune:
- Nu pleca încă. Lasă-mă mai întâi să te invit la o cafea.
- N-aveam de gând să conduc .., i-am spus rușinat, dar accept. Da, în mod sigur o să-mi prindă bine.
Ea s-a așezat în fața mea, la aceeași masă cu unde stătusem
eu, bând ca un cazac. Mă observase, fără îndoială, de mult timp.
Am privit-o năuc, cu un sentiment de umilință care nu i-a scăpat.
- Te rog să nu te simți vinovat. Oricine poate avea o zi
proastă.
- Dacă ar fi numai o zi..., am mormăit, în vreme ce un chelner
ne umplea ceștile de cafea. Cred că toată viața mea e o greșeală.
O greșeală nenorocită. Și cel mai rău e că-i prea târziu pentru a
mai îndrepta ceva.
- Asta niciodată! - Și-a pus mâna mică și caldă pe a mea,
înante de a adăuga: -Uneori simțim că viața ne-a dat o haină
care ne vine prea mare, dar pentru asta există croitori…
Am privit-o fără să înțeleg ce voia să spună cu asta. Nefiind
încă în stare să vorbesc, am sorbit o înghițitură de cafea. Pe
lângă o vitalitate de invidiat, doamna părea că are la dispoziție
tot timpul de pe lume.
Și-a ridicat ceașca pentru a adulmeca ușor cafeaua și a pus-o
din nou pe farfurioară, ca și cum și-ar fi dat seama că e încă prea
fierbinte. Apoi a scos din geantă niște ochelari cu rama veche
pentru a mă privi drept în ochi și mi-a spus răspicat:
- Până nu dai de croitorul care să-ți facă o haină pe măsură,
am să-ți povestesc o istorie. Poate că îți va servi la ceva. Pentru
că a venit vorba, mă cheamă Rose.
A tăcut imediat, ca și cum ar încerca să-și dea seama dacă se
putea bizui pe atenția mea. Am încuviințat, cu o expresie
obosită.
Dacă mi-ar fi spus cineva, doar cu două săptămâni în urmă,
că voi pierde o jumătate de oră din timpul meu într-un birt cu o
bunicuță care părea scoasă dintr-o reclamă de biscuiți, aș fi râs
neîncrezător. Dar iată-mă acolo, stând ca pe jar din cauza acelei
bune samaritene, care m-a descumpănit cu o întrebare:
- Dacă te uiți la mine, ce vezi?
Regretând că nu plecasem mai devreme din restaurant,
m-am văzut obligat de politețe să continui acel joc cu ghicitori.
- Văd o femeie tânără pentru vârsta ei, cu părul argintiu, îmbrăcată cu un pulover tricotat și …
- Nu, nu, privește-mă cu adevărat, m-a corectat.
- Nu înțeleg ...
- Știu că poți să te uiți mai bine. Dacă eu te privesc, văd un
om speriat și trist, ca un copil singur la el în sat, după un
cutremur. Mă înșel?
- Mi-ar plăcea să fie așa …, am răspuns pe jumătate mișcat,
pe jumătate iritat. Unde e Biblia ? Precis că acum îmi veți propune să mă fac martor al lui Iehova, sau ceva în genul ăsta.
Ochii micuți ai numitei Rose m-au dojenit cu duioșie înainte
de ca ea să spună:
- Nu face supoziții. Sunt filtre care nu te lasă să vezi. Vreau să
zic să dai cu adevărat atenție celui cu care vorbești, să-l privești
cu luare aminte și dincolo de ceea ce vezi.
- Înțeleg …, am spus fără să pricep nimic. Care e istoria pe
care voiați să mi-o povestiți?
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A dat ușor din cap în semn că nu, ca și cum m-ar considera
imposibil, înainte de a începe:
- În acest loc, de când sunt mașini, a existat totdeauna o benzinărie. Părinții mei au fost ultimii proprietari, înainte de a o
cumpăra o companie multinațională. Bunicul avusese aici și un
atelier mecanic. Suntem o familie cu rădăcini în partea locului,
pe această șosea pe unde trec atâția fără să întoarcă măcar
capul. Răspântia asta e doar un punct pe hartă, dar acest punct
este viața mea - a suspinat înainte de a continua - . De foarte
tânără, am început să ajut la treabă, făcând pe casierița. Îmi
plăcea să mă ocup de clienți, să-i întreb de unde vin și unde se
duc, să le ofer o bomboană copiilor și un plan al zonei celor care
păreau că s-au rătăcit. Așa l-am cunoscut pe el.
Rose a făcut o pauză, închizând ochii, în timp ce își mângâia
o verighetă dublă pe care până în clipa aceea n-o observasem.
Nu m-am încumetat s-o întrerup și, cu atât mai puțin, s-o
grăbesc.
Femeia aceea părea că face o călătorie foarte lungă, o călătorie în care eu eram un pasager clandestin.
-Aveam nouăsprezece ani și nu ieșisem din localitate, dar totuși am știut îndată ce l-am văzut… Era el. Am știut că n-a mai
fost altcineva nici înainte, și nici nu va mai fi după. Ți se întâmplă vreodată? E ca o străluminare ce te fulgeră lăuntric. Pentru
mine, lumea s-a oprit în clipa în care el a intrat pe ușa benzinăriei. - Și-a înclinat fața, ca și cum ar încerca să retrăiască o
amintire aflată la periferia capului său - . Josh conducea un
camion, unul din acelea enorme care cutreieră țara de la est la
vest. Era atât de înalt și de chipeș, că se mi se părea cu neputință
să se uite la o fată plăpândă ca mine. Dar miracolele există…
Jumătate dintre luminile de la tejghea se stinseră. Mi-am
luat un moment privirea de la interlocutoarea mea pentru a
vedea cum chelnerul cu ochii încearcănați lustruia o cafetieră.
Nu peste mult ne va da afară, ceea ce era o ușurare pentru mine.
Eram convins că era o poveste fără nicio noimă.
Mă înșelam și de data asta.
-După câțiva ani, mi-a mărturisit că, înainte de a intra să
plătească, mă mai văzuse - a explicat mai departe, emoționată.
Trecuse de mai multe ori pe la benzinărie, dar nu îndrăznise
niciodată să-mi vorbească. Se îndrăgostise văzându-mă într-o
după-amiază cum îl ajut pe tata să schimbe o roată. Între acea
prima dată, în care el m-a întrebat ”Cât face?” și ziua în care eu
i-am răspuns ”Da, vreau” a trecut un an.
- Și a renunțat la munca de camionagiu?, am întrebat.
Rose și-a ținut respirația o clipă, plecându-și pleoapele. În
cele din urmă a spus:
- Mai curând decât și-ar fi dorit. După ce ne-am căsătorit, a
continuat să conducă și eu îl așteptam la benzinărie. Îmi imaginam că, peste puțină vreme, avea să vină un copil și că el va renunța la drumurile de pe șosea pentru a se ocupa de afacere.
Seara, când vom închide benzinăria, ne vom așeza să numărăm
stelele și el îmi va vorbi de toate călătoriile și drumurile lui, și astfel vor trece anii. Dar înainte de a se împlini visul meu, o bârnă
putredă a pus capăt viitorului nostru.
- Ce s-a întâmplat?, am întrebat, impresionat.
- În duminica aceea, Josh dădea o mână de ajutor unui prieten la repararea acoperișului, când o bârnă de lemn putredă a
cedat și l-a lovit cu atâta putere încât….
Rose a tăcut, ca și cum amintirea ar fi prea dureroasă pentru
a o evoca.
Am înghițit în sec. Am profitat de tăcerea ei ca să încerc să-mi
imaginez cum trebuie să fi fost fata aceea îndrăgostită la
douăzeci de ani. Fără îndoială, o fată foarte frumoasă.

35

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Literatura lumii
www.revistaneuma.ro

- Sigur că a fost foarte greu să rămâneți văduvă atât de tânără,
am comentat pentru a spune ceva.
Ea mi-a aruncat o privire dură ca oțelul, preț de o secundă.
Apoi a replicat:
- Cine a vorbit de moarte? Bărbatul meu a rămas cu mine
până acum un an.
Am scos un oftat de ușurare.
- Sau cel puțin trupul lui. A rămas paralizat și și-a pierdut
graiul, a adăugat, poate pentru că niciodată nu și-a acceptat
noua stare. Când îl priveam, simțeam că Josh nu se mai află acolo.
Mintea lui părea că zboară departe, foarte departe. A trăit la noi
acasă până când tata a îmbătrânit și nu m-a mai putut ajuta să-l
mișc. Atunci l-am internat într-un azil. – Fața ei s-a întunecat ușor,
ca și cum ar regreta și acum hotărârea aceea - . În fiecare zi, îndată
ce mă deșteptam, dădeam fuga să-l sărut. Voiam să fiu eu prima
ființă pe care s-o vadă când se trezește. În fiecare noapte mă
apropiam să-i urez somn ușor. Și așa, aproape cincizeci de ani.
Am avut o viață diferită față de aceea pe care mi-o imaginasem,
dar… O viață împreună, în definitiv.
Mi-am terminat cafeaua din ceașcă. Chelnerul care curăța
tejgheaua dispăruse și în restaurant domnea acum o liniște absolută. Pe neașteptate, am simțit că nu mă mai grăbeam. Mi-am
imaginat că personalul plecase, uitându-ne acolo înăuntru.
- Am vândut benzinăria și casa pe bani buni, a continuat ea,
și m-am apucat să trăiesc pentru amândoi. Mă sculam devreme
și mă plimbam prin sat... și apoi îi povesteam totul. Ce casă se
construia, ce prăvălie nouă s-a deschis, cine s-a căsătorit și ce
străin de partea locului sosise de curând. Odată cu trecerea
anilor, ne-am găsit propriul mod de a comunica. Bărbatul meu
mișca din sprâncene pentru a spune nu, zâmbea pentru a spune
da ... El era lumea mea. Să-l îngrijesc, să-i țin tovărășie, să-l fac să
se simtă viu, era rațiunea mea de a fi. Și eu mă simțeam de neînvins, pot să crezi așa ceva? Învățasem să-mi înfrâng durerea, și
eram convinsă că tristețea necruțătoare și profundă care mă sufocase în primele luni după accident, gândindu-mă la suferința
lui, nu mă va mai copleși niciodată. Dacă putusem să trec peste
asta, puteam să trec peste orice. Cum am putut să fiu atât de orgolioasă?
- Și tristețea a revenit, i-am spus atunci, știind prea bine la ce
se referea.
- Da, s-a proptit în dreptul meu și m-a privit în față: a fost ziua
în care Josh a murit. Acum puțin mai mult de un an. Ploua din
nou. De data asta nu a fost bârna unui acoperiș, ci epuizarea unei
inimi după atâta luptă.
Mi-a luat mâinile, de parcă și ea se temea să nu se clatine și să
se prăbușească într-un abis și mai profund.
- Cred că atunci am cunoscut cu adevărat suferința. M-am
lăsat doborâtă. Am încetat să mănânc și să dorm. Nici măcar nu
mai ieșeam pe stradă, pregătită să aștept moartea într-o casă
prefăcută în sicriu. Dar nu venea atât de repede cum îmi
închipuiam, așa încât trebuia să fiu mai drastică.
- Ce vrei să spui cu asta?, am întrebat-o, fără să îi dau drumul
la mână.
- De luni de zile mă prăbușeam, dar de data asta am decis să
sar în gol de-a binelea. În zorii unei zile am luat hotărârea. După
încă o noapte de veghe, îndată ce a răsărit soarele m-am îndreptat spre capătul liniei de autobuze. Nu mi-am luat nici cheile
de la casă. Doar o fotografie din ziua nunții, și ceva bani pentru
ultima mea călătorie: voiam să plec cât mai curând și cât de departe mi-era cu putință. M-am urcat în primul autobuz și m-am
așezat în spate. Îndată ce mi-am sprijinit capul de fereastră, am
închis ochii. Eram atât de extenuată încât, cu toate că soarele
dimineții mă bătea în față, am adormit profund, pentru prima

oară în săptămâni de zile. Asemeni condamnaților la moarte
cărora li se oferă un prânz copios, ultimul pe care îl vor mânca.
Ascultând povestirea lui Rose, am ajuns să uit că ne aflăm singuri în localul acela de pe șosea, unde se părea că ne abandonaserăt pentru o noapte care, fără să pot bănui, avea să-mi
schimbe viața.
Nu știu câte ore am dormit. Trebuie să fi fost multe, pentru
că am văzut că începuse să se întunece. M-a deșteptat cu brutalitate șoferul, strigându-mi că ajunseserăm la capăt. Într-o oră
sau o oră și jumătate va apune soarele. M-am dat jos din autobuz
de parcă eram beată – mi-a făcut cu ochiul, înainte de a adăuga
- aproape ca tine acum.
- Ia ascultă… am încercat să mă apăr, dar m-am abținut ca să
nu întrerup povestea.
- Am descoperit că ajunsesem într-un sat oarecare din Munții
Stâncoși. Poate fiindcă era ultimul, apusul soarelui promitea să
fie nespus de frumos, așa încât am apucat-o pe o coastă povârnită, în lumina aurie a după-amiezii. Am mers mai bine de un
ceas, până am lăsat satul jos. Cărarea a dispărut în dreptul unor
țancuri abrupte care se termiau într-o prăpastie adâncă de vreo
o sută de metri. Am luat-o drept un semn.
- Un semn? am întrebat, tocmai când chelnerul cu ochii
încercănați și-a făcut din nou apariția în local, căscând.
De bună seamă se retrăsese în vreun separeu ca să mănânce
sau să bea, ori și una și alta. După felul blând în care și-a ridicat
mâna spre ea, am înțeles că o cunoștea pe Rose și-i știa obiceiul
de a sta de vorbă cu necunoscuți.
Am văzut pe mobilul meu că se făcuse aproape miezul nopții,
și un moment m-am temut că avea să mă lase baltă. O istorie fără
final? Mă cunoșteam prea bine: dacă plecam de acolo fără să aflu
deznodământul, voi petrece ore întregi întorcându-mă de pe o
parte pe alta în mașină.
- Doar zece minute, l-a rugat Rose, cu un zâmbet candid.
- Cinci, a declarat chelnerul. Mă duc să urinez și apoi închid
taraba.
- Viața mea nu mai avea niciun sens. Fără familie, fără să am
nimic de făcut… cine avea să-mi ducă dorul? Și de cine avea
să-mi fie dor? Cel mai bine era să termin cât mai curând, și destinul îmi oferea ocazia pe tavă. Aveam să văd apusul soarelui pentru ultima oară în acest peisaj prăpăstios care, în lumina
crepusculului, părea de pe altă lume. Apoi aveam să sar – Rose a
respirat profund înainte de explica - . Eram atât de hotărâtă, încât
am ales o stâncă ieșită în afară, practic un tobogan deasupra
abisului. Când am pus un picior în gol și m-am uitat în jos, am
simțit că inima avea să-mi spargă pieptul și tot trupul mi se înfiora. Ca să-mi fac curaj, mi-am spus: ”Încă un pas și voi fi împreună cu Josh, oriunde s-ar fi aflat.”
Îmi țineam răsuflarea.
Am fost tentat să-i fac întrebarea cea mai stupidă pe care un
jurnalist ar putea s-o pună: și ai sărit? Bineînțeles că nu, dat fiind
că se afla acolo.
- Și?, am reușit să rostesc.
Rose și-a savurat momentul de glorie. Pentru prima oară de
multă vreme chipul i s-a luminat.
- O ultimă mână a schimbat totul.
- O mână?, am repetat perplex.
- Da, cea a lui Kosei-San.
- Nu înțeleg… Cine e Kosei-San? De unde a ieșit?
- E un bătrân cu trăsături orientale, cu o bonetă de lână roșie.
Fără să-mi dea drumul nicio clipă, m-a privit cu niște ochi ce mă
implorau și a spus: ”Știu că viața ta a fost foarte grea ... până
astăzi”.
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Le Quang Tahng

(Vietnam)

Le Quang Trang s-a născut în 1996 în provincia An Giang din Vietnam. A publicat poezie
în reviste începând de la vârsta de 15 ani și este autorul a trei volume: Râul nu curge (culegere
de povestiri, 2016), Țin urechea la pământ (poezie, 2017), Șeful de cârd al rațelor (nuvelă, 2019).
A obținut numeroase premii literare ale Asociației Scriitorilor din Vietnam, printre care
Premiul pentru proză scurtă a săptămânalului Văn Nghệ (Arta), al Asociației, Premiul pentru
literatură și artă al Ministerului Apărării și alte distincții pentru proză scurtă și poezie.

prezentare și traducere: AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA
Scrisoare către mine însumi
Am trimis o scrisoare
Fără numele expeditorului
Numele destinatarului era al meu
Când m-am întors
Mi-am amintit că mi-am uitat umbra în scrisoare
Nu eram sigur, numele meu e corect?
Nu eram sigur, care e forma timbrului?
Nu eram sigur, care e culoarea tristeții
În punctul de la capătul adresei de pe plic?

Gândește-te, e doar o scrisoare
Scrisoarea a sosit peste trei zile
Era una nouă
Din partea unui străin
Care nu și-a scris numele
Când am deschis-o
Am văzut litere încolțind
Culoarea tristeții a devenit
O revărsare de apă și paie
Punctul de la capătul adresei e acum un ogor.

Fermier
Apa trece, apoi apa revine
Cerc vicios ca un fum albăstrui întinde pe pământ
Urme de păsări în amiaza de miere
Porțile rotunjite ale soarelui arată ca tămâia arsă.
Orezul uscat închide stropi de lacrimi
Câmpuri însetate privesc în depărtare spre cer
Picături de ploaie cântă melodii pentru suﬂete triste.
Fericirea crește înăuntrul casei precum ciuperca
Unui mușuroi de furnici.
Multe vieți au urmat dorințele tatălui lor
Semănându-le pe ogoare
Orezul tânăr ce înﬂorește în încovoierea nopții
Se întoarce poetic să îngrașe pământul.
Cât de mult ai lipsit de pe ogorul familiei tale?
Visele nopții ridică fum spre ochii cei reci

Stratul de mâl acoperă cordonul ombilical
Ca un ecou al strămoșilor
Ca ploaia care ar înteți focul. Fermierule!

Orașul citadelei străvechi
Aici a fost cândva o fortăreață
Unde sunt acum regii vechiului turn?
Mușchiul verde lasă o urmă ca un vârtej
Care se pierde în ﬁre aurii de nisip…
Unde sunt valuri fără sfârșit
Unde scoicile tânjesc după mare
Unde valurile albastre freamătă
Oameni căutând pe cineva în ruina străveche.
În locul acesta, am găsit ploaia în mărturia trecutului
Mii de ani au șters urma oceanului
Orașul a crescut printre nisipuri
Oc Eo1 s-a întins dincolo de citadela străveche

În fața străvechiului oraș
Sub mâlul fertil al câmpului
Portul orașului scfundat de două mii de ani
Turnuri mărețe, idoli cu ochii închiși
Încrustați în aur
Un strat de praf pe ultimele rămășiție strălucitoare.
Țăranul a săpat pentru un pumn de parale
Ca să le dea după-amiaza pe vin
Meșteșugarul a făcut pentru sine
Câteva sute de cărămizi vechi
Topometrul a găsit el însuși
Două mii de ani din cioburi
Unde aș putea găsi cărțile vechi?
Toți aceștia s-au găsit pe ei înșiși
Ogorul s-a întors în ogor
Pământul s-a întors în pământ
Două mii de ani de plutire și scufundare
Pe drumul sunetului scos de clepsidră
Cartea mea și-a închis coperta.
1

Sit arheologic în sudul Vietnamului
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Pablo Neruda

batrânii poeţi Nobel din a doua jumătate a secolului
XX, traduşi cu două-trei excepţii şi la noi, stau şi se
odihnesc cuminţi pe rafturile bibliotecilor. Par a se fi
resemnat şi obişnuit cu uitarea şi tăcerea ce s-au instaurat
în jurul lor Şi nu sunt defel puţini.au existat chiar decenii
când din zece laureaţi patru au fost poeţi. alături de Pablo
Neruda (1904 – 1973), de exemplu, au mai fost gratulaţi,
între 1970 şi 1980, cu mult râvnitul „paşaport” de intrare
în universalitate eugenio Montale, Odysseas elytis şi

Czslaw Milosz. aceştia însă, cum şi cei dinaintea lor
(Perse, Seferis, Quasimodo etc.), dar şi cei de după
(brodski, Paz, Seamus Heaney etc.), fără să se înţeleagă
cumva că-i consider egali valoric ori că exclud importanţa
gustului şi a subiectivitaţii, aparţin vremurilor când
poezia se bucura de onoruri şi cititori învederaţi. Dacă în
primul deceniu al secolului XXi poeții nu s-au bucurat de
sufragiile academiei suedeze, în cel de al doilea se intră
în normalitate și pe podium apar trei nume: Tomas
Tranströmer (2011), bob Dylan (2016) și Louise Glück
(2020). Cât îl priveşte pe Neruda, el rămâne, în mod sigur,
un caz oarecum paradoxal. i se acordă Premiul Nobel
pentru Literatură după ce desfăşoară o activitate poetică
şi cetăţenească greu de crezut că încapă într-o viaţă de

(Chile)

om. Călătoreşte enorm, scrie continuu, se implică în toate
evenimentele de răscruce ale unui veac zbuciumat, face
puşcărie, e diplomat în capitale vestite (ambasador,
consul), senator, membru entuziast al partidului comunist, candidând din partea acestuia la preşedinţia
republicii Chile, deşi în cele din urmă renunţă pentru
allende, nu e ocolit de numeroase premii naţionale şi
internaţionale (Premiul Lenin pentru Pace, obţinut în
acelaşi an cu Picasso, Premiul de poezie al serilior de la
Struga etc. etc.). La noi poezia îi pătrunde de timpuriu.
La început, în epoca prolecultismului, eticheta care îi
însoţeşte opera fiind aceea de poet militant. În ansamblu
însă poezia lui e una complexă şi scapă etichitărilor.Sunt
convinsă că o re-lectură a ei va produce surprize.

prezentare şi traducere de dAnA poCeA
Artă poetică
Între umbră şi spaţiu, între hamuri şi feciorie,
înzestrat cu visuri funeste, cu o inimă unică,
precipitat, pământiu, cu faţa ofilită
şi cu doliu de văduv furios pe fiecare zi de viaţă,
vai, pentru fiecare apă invizibilă băută somnoros
şi toate ecourile pe care le întâmpin tremurând
am aceeaşi sete absentă, aceeaşi febră rece,
un auz ce naşte o nelinişte indirectă
ca şi cum ar fi venit hoţii sau fantasmele
şi într-o găoace de întindere fixă şi profundă
ca un ospătar umilit, ca un clopot uşor răguşit
ca o oglindă veche, ca un iz de casă părăsită
în care oaspeţii au intrat noaptea complet beţi
există şi un miros de haine aruncate pe pământ
şi o absenţă a florilor pe pământ
posibilitate a unui alt mod mai puţin deprimant
adevărul brusc, vântul ce-mi biciuie pieptul
nopţile cu un parfum nesfârşit căzute în dormitorul meu
zgomotul unei zile ce arde cu sacrificiu
îmi cer cu melancolie profeticul din mine
şi o izbitură de obiecte ce cheamă fără să primească răspuns
există şi o mişcare continuă şi un nume confuz

Pietre antartice
acolo totul se sfârşeşte
şi nu se sfârşeşte
acolo începe totul:
râurile se despart în gheaţă,
aerul s-a împreunat cu zăpada,
nu există drumuri nici cai
şi unica clădire
a construit-o piatra.
Nimeni nu locuieşte castelul
nici sufletele pierdute
pe care frigul şi vântul rece

le-a înfricoşat:
singură acolo e singurătatea lumii
şi de aceea piatra
s-a făcut muzică,
şi-a înălţat subţirilei staturi,
s-a trezit pentru a ţipa sau a cânta
dar a rămas mută.
Doar vântul fluierând biciue
Polul Sud, vidul alb
şi un cântec de păsări de ploaie
peste castelul singurătăţii.

Sărăcia
Nu vrei, vai,
te sperie
sărăcia,
nu vrei
să mergi cu încălţările jerpelite la piaţă
şi să te întorci cu aceeaşi haină veche.
iubire, nu iubim
cum vor bogătaşii mizeria
noi o extirpăm ca pe un dinte bolnav
ce până acum ne-a muşcat inima de foame.

Absenţa
abia ţi-am dat voie
păşeşti în mine, cristalină
tremurătoare
sau neliniştită, rănită de mine însumi
o băcănie de dragoste, ca şi atunci când ochii tăi
se închid peste darul vieţii
pe care necontenit ţi-l ofer.
Dragostea mea,
noi ne-am întâlnit
însetaţi şi ne-am băut
toată apa şi sângele
ne-am întâlnit
înfometaţi
şi ne-am muşcat
cum focul muşcă
lăsându-ne răni.
Dar aşteaptă-mă,
păstrează-mi blândeţea ta.
Şi eu, de asemeni, îţi voi dărui
un trandafir.

Dar nu vreau
să te temi de ea.
Dacă soseşte din vina mea în sălaşul tău
dacă sărăcia dă afară
încălţările tale aurite
să nu-ţi alunge râsul ce este pâinea vieţii mele.
Dacă nu poţi plăti chiria
ieşi cu pas mândru în stradă
şi gândeşte-te iubito că te privesc
şi împreună suntem marea bogăţie
ce niciodată nu s-a mai întâlnit pe pământ.

Totdeauna
Pentru mine
nu există gelozie,
Vino cu un bărbat
pe umerii tăi,
vino cu o sută de bărbaţi în plete,
vino cu o mie de bărbaţi între picioare şi sâni,
vino ca un râu
plin de înecaţi
III
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În decursul timpului, convingerea irațională că există Dumnezeu s-a dovedit mai puternică decât devezile raționale că Dumnezeu nu există. Și asta în pofida faptului că și
rațiunea vine tot de la Dumnezeu.
...În pofida sau tocmai pentru că? Cine
știe?!
*
Noul Testament, Corinteni, 13, 4-8:
„Dragostea este îndelung răbdătoare,
este plină de bunăvoință, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă
de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu
caută folosul propriu, nu se mânie, nu se
gândește la rău, nu se bucură de nedreptate,
ci se bucură de adevăr, toate le rabdă, toate
le crede, nădăjduiește totul, dragostea nu se
prăbușește niciodată”.
Este, iată, atât de complexă și de profundă dragostea încât vorbele unui bloger,
Teonymus (anonim, după cum sugerează și
numele său), dobândesc inspirație, înțelepciune și adevăr:
„Dragostea este cea mai puternică armă
a lumii. Cu orice armă poți cuceri locuri, țări,
imperii, dar numai dragostea poate cuceri
oameni”.
***
Din reflecțiile Micului Prinț al lui SaintExupéry. „Miezul lucrurilor nu poate fi văzut
cu ochii. Limpede vezi doar cu inima.”
***
O pasăre nu se teme niciodată că se va
prăbuși de pe ramura pe care a poposit la un
moment dat, fiindcă ea nu se încrede în ramură, ci în aripile sale.
***
George Enescu, în dialog cu mama sa
înainte de prima plecare a viitorului mare
muzician la Viena:
- Mamă, pot să le spun acolo că sunt
român?
- Sigur, de ce să nu le spui?
- Mă gândeam... să nu creadă că mă laud!
Sună a anecdotă, dar dacă e cumva adevărat? Oricum, vorba lui Giordano Bruno: se
non è vero, è ben trovato.
***
Răzlețit printr-un carnet oarecare, acest
catren menit, probabil, să așeze la locurile lor
meritate Poezia și Critica:
Un poet crează, numai, Poezia ca pe-o fată,
Și doar criticu’ o cunoaște-n toată golătatea ei
Tot precum drăgălășia măritatelor femei
O cunosc bărbații numai, iar părinții –
niciodată.
Nu mai știu cine este autorul și nu-mi
aduc aminte nici ce m-a determinat să consider că strofa merită să fie consemnată printre lucrurile memorabile din lecturile mele.
Ceva trebuie să fi fost însă la mijloc. Sau, cum
zice o glumă de largă circulație TV: și în asta
există o explicație!...

|ARA LUI
VICEVERSA
GELU NEGREA

***
În cultura noastră, despre interbelic se
vorbește excesiv de mult. Oricum, cu mult
mai mult decât despre un concept mai cuprinzător și mai adânc: postbelicul. Să avem
de-a face și în acest caz, ca și în multe altele,
doar cu aplecarea naturală a omului spre lucrurile care-i par mai simple și mai ușor de înțeles?! Pentru că altfel, să fim serioși: interbelicul nu este decât un banal caz particular al
postbelicului, marcând situația în care unui
război îi succede, la un interval relativ scurt
de timp, un alt război, legat, într-un fel sau
altul, de cel anterior. Ceea ce, între noi fie
vorba, în istorie nu se întâmplă foarte frecvent.
Ca fenomenologie specifică, interbelicul
se leagă de războiul deja consumat, reprezintă mai degrabă o consecință a acestuia;
nici pe departe și niciodată o prevestire, o
cauză sau o premoniție a celui ce va să vină.
Și asta din motivul simplu că nimeni nu s-a
dovedit vreodată de-a lungul și de-a latul
vremii și vremurilor un oracol infailibil. Cine
ar fi anticipat, de exemplu, drept consecință
a întâmplătorului incident de la Sarajevo din
28 iunie 1914 – recte, asasinarea arhiducelui
Franz Ferdinand de către un anarhist bosniac
– declanșarea primului război mondial? Sau,
ca să contrapunem acestei cea mai sângeroasă încleștare militară cunoscută în istoria
lumii cea mai derizorie bătălie, rămasă în
analele conflictelor interțări sub denumirea
de războiul fotbalului!? Competitoare: Honduras și El Salvador; durata: o sută de ore;
data 14 – 18 iulie 1969; circumstanță istorică:
preliminariile Campionatului Mondial de
Fotbal din Mexic 1970 (cel la care – să ne
aducem aminte! – a participat, nu fără succes, și una dintre cele mai valoroase reprezentative ale României din sportul cu balonul rotund).
Apropo de evenimentul din urmă sau,
poate, fără nici o legătură cu el: personal, numi amintesc de vreun război al literaturii, ori
al vreunui spectacol de teatru, ori al cine știe
cărui film premiat sau nu cu celebrul Oscar.
Prin urmare, mă întreb, câtă metafizică și cât
materialism dialectic și istoric stă la baza unui
război care, la rândul său, stă la baza noțiunii
de interbelic, care face parte integrantă din
postbelic – noțiune care se cuvine a fi reabilitată, fie și numai pentru că după un război
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(după orice război) se conturează un set de
fenomene recurente și – dacă nu identice –
măcar foarte asemănătoare, îndeajuns de
proeminente și de substanțiale pentru a genera anumite reflexe – inclusiv culturale. Iar,
pe cale de consecință, în postbelic, spre
deosebire de interbelic, putem discerne
aproape întotdeauna manifestări spirituale
specifice, în măsură să coaguleze funcțional
(și chiar mai mult decât atât – cu totul autarhic, uneori) în fenomene cu o fizionomie și o
sintaxă proprii.
***
Karl Marx (Dintr-o scrisoare datată 7 decembrie 1866 și adresată lui Paul Laforgue):
„Nu trebuie să te enervezi nici când ai
dreptate”.
Îmi mărturisesc eroarea: eram convins că
dintre cei doi părinți ai socialismului științific, singurul posesor de umor nu era nici pe
departe autorul Capitalului. Engels mi se păruse întotdeauna că stătea mai bine la capitolul respectiv.
***
Ioan Es. Pop:
„Istoria este poezia învingătorilor, iar
poezia – istoria celor învinși”.
Este una dintre frazele cele mai adânci
pe care le – am citit vreodată. Iar ea nu aparține nici unui filozof – nici măcar unui istoric,
ci unui poet! E adevărat, unul absolut remarcabil, dar asta nu e o scuză...
***
La Rochefoucauld:
„Îi iertăm adesea pe aceia care ne plictisesc, dar nu-i putem ierta pe aceia pe care îi
plictisim noi”.
***
Sandro Veronesi (antreprenor italian,
dar nu numai...):
„Dacă ai un adolescent în casă, venerează-l ca pe un mic zeu...”
***
Fr. Nietzsche:
„Cu cât e mai abstract ceea ce vrei să
spui, cu atât mai mult trebuie să chemi simțurile în ajutor”.
Surprinzător, oarecum paradoxal, dar nu
mai puțin adevărat.
***
Lord Palmerson (important om politic
și diplomat european):
„Nu avem nici aliați, nici dușmani veșnici;
numai interesele noastre sunt eterne și perpetue și este de datoria noastră să veghem
asupra lor”.
Enunț ajuns demult și aproape pretutindeni un loc comun. Inclusiv în România. Uimitor, în atare condiții, cu câtă nonșalanță
este el, în patria noastră, nu doar ignorat, ci
infinit mai mult: pur și simplu, înțeles și aplicat pe dos.
Să fim, într-adevăr, noi, românii, în toate
cele țara lui viceversa?
III
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UN EPISOD ROCAMBOLESC ÎN ISTORIA LIBERALISMULUI ROMÂNESC

Mazar-Pa§a, sosia istoric[ a fictivului Pa§adia

P

rin septembrie 1854, şeful poliţiei din
Bucureşti devine un personaj pe cât
de discret pe atât de puternic Cine
este acest Vidocq roumanin! De unde a apărut? Locul naşterii nu i se cunoaşte. Nici data,
doar anul, 1823. Originea pare a fi într-o familie olandeză1 stabilită în Anglia. Apare în
documente la absolvirea liceului la Paris2,
Lycee Louis-le-Grand. Prima lui acţiune: se înrolează ca mercenar în armata franceză şi
pleacă în campania din Algeria3. Campania
viza anihilarea lui Abd El-Kader primul iniţiator al Jihadului. Un fel de Osama Bin Laden al
acelor timpuri.
În acest război de gherilă se remarcă şi se
specializează într-un anumit tip de acţiuni,
încât întors în Anglia, este cooptat ca ofiţer de
carieră în armata regală britanică. De aici este
trimis ca maior al unor trupe de comando în
Pretoria colonială, unde după unii istorici a
fost angajat în crime de război şi atrocităţi.
Mai exact tăia gâtul copiilor şi femeilor de zuluşi cu secera. Faptele nu sunt inventate şi au
constituit obiectul unui raport4 acuzator
adresat recent, în 2004, de către preşedintele
Africii de Sud, Thabo Mbeki, Universităţii KwaZulu Natal.
Pentru aceste fapte, însă, Regina Victoria
îl cheamă la Castelul Windsor şi în cadrul unei
ceremonii fastuoase îl ridică la rangul de
Knight Bachelor la 25 noiembrie 1853. După
cum ştiţi Sir Paul McCartney şi Sir Alex Ferguson au acest titlu.
Aşadar după ce a fiert de vii, în ceaune
mari, căpetenii de zuluşi5- e drept, pentru experimentarea ştiinţifică a torturii, personajul
nostru, un erou din Malraux avant la lettre, ia
din nou calea aventurii - probabil o altă misiune. Aşa îl descoperim în armata otomană
(Jesus Christ!). Cu rang de bin-paşa, cu nume
schimbat, acţionează pe frontul Crimeii în războiul ruso-turc. De aici, cu voia expresă a
Porţii este numit şeful poliţiei din Bucureşti6
atunci sub ocupaţia trupelor austriece - un fel
de „căşti albastre” într-o zonă tampon dintr-o
regiune de conflict. Din cauza unor intrigi şi
frecuşuri cu austriecii şi pentru evitarea unor
sincope diplomatice este retrimis pe frontul

Fragment din ”Mateiu I.
Caragiale sau Râul și Păpușa”

ion poToleA
Crimeii. In această perioadă cunoaşte o grecoaică, Maria Arion, cu care se căsătoreşte.
Când austriecii se retrag îşi stabileşte reşedinţa la Bucureşti. Pe baza unor averi acumulate misterios devine proprietarul unor întinse domenii. Având un statut mobil între diplomat şi spion cu o întreagă reţea de relaţii la
dispoziţie, mediază în 1857 iunie, o întâlnire
între ambasadorul american la Poartă şi caimacanul Alexandru Ghica, în condiţii dificile o gafa de protocol din partea valahă.
În 1864, fară cauze aparente, este retras la
Londra, unde se ocupă de peşti!7
De peşti dunăreni, la modul serios, ştiinţific.
Revine peste o vreme la Bucureşti şi se
implică în politica României, (Principatele
Unite). Casa lui se află la dispoziţia prietenilor
săi liberali şi se transformă treptat într-un fel
de sediu. Astfel, actul de fondare al PNL, din
1875, intrat în manualele de istorie, poartă
numele casei sale. Numele semnatarilor actului sunt ale unor personaje istorice, arhitecţii României moderne: Ion Brătianu, Dimitrie Brătianu, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu,
Dimitrie Sturza, C.A. Rosetti, Alexandru G. Golescu.
Ne apropiem de sfârşitul poveştii.
Misteriosul nostru personaj se interpune în
negocierile turco-române. Negociază ca împuternicit direct8 de către Brătianu cu Mehmed
Esad Safett Pasha, Marele Vizir, căruia îi promite
neutralitatea României9 în războiul ruso-turc şi
chiar opunerea de rezistenţă armată la înaintarea ruşilor10, dacă Turcia recunoştea şi susţinea
politic independenţa României.11 Cu alte cuvinte el susţinea obţinerea independenţei prin
filiera turcă împotriva ruşilor şi nu prin filiera
rusă împotriva otomanilor, formulă la care s-a
ajuns până la urmă. Negocierile au fost secrete.
Calcule politice au dus la concluzia sacrificării
unuia dintre cele două capete la care se juca
soarta României atunci. Capătul sacrificat a fost
cel al personajului nostru. Un scandal al aşa-ziselor scurgeri de informaţii în presa vremii i-a
fost pus în cârcă.
Peste înfrângerea lui, peste cadavrul lui
politic, s-a ridicat Parlamentul României şi la 8

1
Ştefan Petre Kirson, Destin în vremuri vitrege, interviu cu Sybille Mânu
- Chrissoveloni în Memoria, 31 mai 2007
2
Paul Cemovodeanu, Punţi între două lumi. Britanici între români în Magazin istoric, iulie 1995, p 40
3
Paul Cemovodeanu, Punţi între două lumi. Britanici între români în Magazin istoric, iulie 1995, p 40
4
Inaugural Albert Luthuli, Lecture by the President of South Africa, Thabo
Mbeki. Univerity of KwaZulu Natal, 20 martie 2004
5
Jeffrey Brian Press, The Dead will Arise, Indiana University Press, Bloomington, 1989
6
Paul Cemovodeanu, Punţi între două lumi. Britanici între români în Magazin istoric, iulie 1995, p 40

mai 1877 Mihail Kogălniceanu anunţa ruperea legăturilor cu Poarta şi propunea votarea
moţiunii pentru Independenţă. Întoarcerea liberală dinspre Vest spre Est rămâne o taină.
Punct.
Numele acestui personaj istoric este
Mazar Paşa. Numele real este Stephen Bartlett Lakeman. La moartea lui Mateiu I. Caragiale una din scrisorile de condoleanţe poartă
o semnătură cu un singur nume LAKEMAN.
Un descendent desigur. George Lakeman pe
care Mateiu şi în calitate de pretendent de
funcţii în ministerul de externe îl cunoştea,
dar şi în calitate de Crai sau dandy. George Lakeman a avut o singură fată, Georgeta, care
s-a măritat în 1941 cu bancherul Nicolae
Chrissoveloni. Un frate al Iui George, Dan, dispare în Argentina şi o fată, Celia, se pierde din
documente încă din România. George Lakeman fusese naturalizat român în 1906.
Şi acum, nu seamănă cumva profilul fictivului Paşadia Măgureanu, cu cel al istoricului
personaj Mazar Paşa?
Nu este un om obligat permanent la deghizaj, la o mască gen poker-faced? Nu are
Paşadia două identităţi? Nu trăieşte izolat de
slugile lui ca un spion obligat la anonimat? Nu
are cheile puterii cum recunoaşte chiar Pirgu?
Nu are Paşa mâinile pătate de sânge ca Lakeman? Nu are Lakeman relaxanta preocupare
ştiinţifică a studierii peştilor cum o are Paşadia
pe cea a scrierii? Nu este şi Paşadia un Knight
Bachelor? Nu este şi Mazar Paşa un jugănar
cumplit? Nu arde biblioteca lui Paşadia ca o
arhivă de documente secrete? Şi nu este declanşat incendiu de o mână invizibilă ca-n societăţile secrete care se autodizolvau după
principiul dominoului?
Nu se retrage la Londra şi moare obscur
cu dezgustul pentru alianţa româno-rusa,
maiorul Lakeman? Detestarea naţiei române
nu-i este proprie şi lui Paşadia?*
Ba da.
Quod erat demonstrandum. Paşadia este
Mazar Paşa.
În episodul următor vom povesti varianta
reală a duelului dintre Pantazi şi Paşadia.
III

7
loan Comşa, Un american curios la Bucureşti în Magazin istoric, iulie,
p. 199
8
Frederick Kellog, The road to Romanian Independence, Purdue University Press, West Lafayette, 1995, p. 142
9
James William Ozane, Three years in Roumania, Elibron Classics, p 221
10
James William Ozane, Three years in Roumania, Elibron Classics, p 221
11
Frederick Kellog, The road to Romanian Independence, Purdue University Press, West Lafayette, 1995, p. 142
* Mateiu 1. Caragiale, Opere, pg 85: „Ce fiinţă aleasă, câtă deosebire între
dânsul şi ceilalţi, ce prăpastie! De vulgaritatea consfinţită de obiceiul pământului nici umbră la el, nici urmă - nimic balcanic, nimic ţigănesc; păşindu-i pragul
treceai graniţa” (Casa din Bucureşti a iui George Lakeman, alias Mazar Paşa?)

Puncte de vedere
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Românism pus la col\

L

răzvAn niCulA

umea întreagă nu trebuie să știe
limba română, nici măcar românii.
Printre citatele de doi bani (invocate
cu emfază, rostite, eventual, cu o coajă de
sămânță nescuipată corespunzător rămasă
pe buza inferioară sau pe la colțul gurii), dezacorduri și greșeli gramaticale, este mai important să știm să ne dăm cu părerea.
Indiferent despre ce, despre conspirații, despre extratereștri, despre Oculta Mondială,
despre personalități la modă sau trecute la
cele veșnice, despre fotbal, politică sau
curve (adevărat, era mai elegant să se spună
“femei de moravuri ușoare”, dar ar fi fost o
alegere inadecvată și prea prețioasă față de
filonul limbajului românesc actual). Indiferent despre ce, este important să ai o opinie,
una cât mai de neclintit, gata să fie susținută
prin orice mijloace. Una păstrată chiar cu
prețul unei danturi noi – având în vedere că
fie suntem în stare “să ținem cu dinții” de
dorințele noastre, de speranțele sau de
hotărârile noastre, fie suntem gata să aplicăm o lege a pumnului mai puternică decât
legea talionului, una care nu stipulează nicidecum paritatea “ochi pentru ochi și dinte
pentru dinte”, ci mai manelisticul principiu
pe care tindem să-l transformăm în folclor,
“pumnii mei minte nu are”. Faptul că nu s-a
născut printre noi (și nici la timpul potrivit
nouă) vreun autor al Artei războiului, nu mai
contează și nici nu mai prezintă cine știe ce
relevanță. Noi nu avem nevoie de sfaturi și
principii strategice, mai important este să
avem puterea de-a ne război pentru credința noastră, pentru crucea noastră, pentru sărăcia și nevoile românismului nostru
transmis din tată în fiu mai cu o scatoalcă,
mai cu un exemplu prost înțeles, dar mai
ales cu convingerea că suntem deținătorii
adevărului absolut.
Sfârșitul anului 2021 ar fi putut să le pară
multora unul liniștit, având în vedere atât
restricțiile în vigoare aplicate ca măsuri de
combatere a pandemiei, cât și stingerea
ecourilor generate de nominalizările nobeliene gândite și răzgândite de Academia
Suedeză. Într-o oarecare măsură, s-ar putea
spune că inventatorul dinamitei nu s-a potolit nici după moarte, continuând să arunce
în aer previziuni, speranțe și, mai nou, nervi
provocați de convingeri sociale bazate pe
egalitarism și pe corectitudine politică – a
fost primul an în care s-a invocat discri-

minarea sexuală, întrucât pe lista laureaților
nu se afla nicio femeie. Numai tangențial,
pentru că în mod cert vor fi alte grupuri de
literați interesați de monden care să comenteze evenimentele, dacă nu cumva deja au
făcut-o, trebuie, totuși, menționată deziluzia
românismului survenită în urma acordării
celei mai cunoscute distincții literare a lumii
unui scriitor din Zanzibar, Abdulrazak Gurnah, de care nu se prea auzise mai deloc,
pentru „abordarea plină de compasiune a
efectelor colonialismului și a destinului refugiaților în prăpastia dintre culturi și continente”. Cu atât mai mult cu cât casele de
pariuri și-l aleseseră ca favorit pe Mircea
Cărtărescu, românismul s-a inflamat puțin,
pe ici pe colo ițindu-se unele voci care să se
întrebe când i se va face dreptate scriitorului român, dar și altele, care să conteste rațiunile în baza cărora premiul a fost acordat
în ultimii ani, rațiuni care ar avea legătură cu
orice, numai cu valoarea nu. Concluzia,
oarecum înecată în zvon de colinde și împletită cu gândurile la smântâna turnată
abundent peste sarmalele aburinde, tindea
să fie una comică – dacă Academia Suedeză
dă dovadă de un umor din ce în ce mai
negru, în ipoteza în care se va hotărî să-l premieze și pe universitarul de la București, nu-i
va face o bucurie, ci o mare nedreptate.
Pe când lumea își reintra într-un mers
oarecum normal, bucurându-se de aprinderea luminițelor de Crăciun și pregătindu-se de vizionarea celebrului Singur acasă,
viața culturală a avut parte de un cutremur
care a însângerat, dacă mai era cazul, orgoliile literaților români, despre care oricum se
spune că pe lângă cei pe care-i au, ar mai
avea nevoie de nouăzeci de cititori ca să
ajungă la o sută. Ne referim la apariția primei
cărți de sorginte românească – ajunsă deja
bestseller – în paginile căreia este prezentată
biografia unui interlop, pe modelul occidental. Deși între Pablo Escobar și Nuțu
Cămătaru este o oarecare diferență, spiritul
patriotic ne împiedică să privim numai cu
ochi critici editarea unui asemenea volum,
al cărui succes, cu siguranță, nu este adus de
girul vreunei edituri elitiste. Mai mult, se
poate spune că nu este deloc corect să învinuim autorul cărții de un deserviciu făcut
culturii, mai degrabă l-am putea indica
drept model de businessman pentru cei care
se plâng că oricât suflet ar pune în paginile

lor și oricâtă viață ar risipi pe altarul artei,
condeiul nu le umple nici farfuria, nici paharul, doar le gonflează speranța deșartă că
poporul își va aminti, postmortem, de ei și
de sacrificiile lor. Este adevărat că idiotul lui
Dostoievski, prințul Mîșkin, s-ar putea considera fericit, având în vedere că nu avea de
îmblânzit decât demonul epilepsiei, nu
bancnote, nu pipițe de pe ecranele TV, nu
politicieni și cu atât mai puțin fraieri. Dar la
fel de adevărat este că succesul editorial de
care se bucură volumul în cauză arată disponibilitatea românilor de a cumpăra cărți.
Cărți care să-i intereseze cu adevărat, care
să-i facă să-și scuture buzunarele de monede, care să le deschidă în fața ochilor o
lume a șmecheriei la care nu ar fi avut acces
în alt mod.
A cui e vina de interesul exploziv arătat
unei asemenea cărți inedite? A cui e vina
pentru lividitatea și haina ponosită a culturii? Poate a acestei resemnări istorice pe
care ne-o asumăm, că lumea nu trebuie să
știe limba română, nici măcar românii. Poate
a unui sistem care în primele zile ale anului
2022 a publicat lista olimpiadelor și concursurilor școlare, aprobate prin ordin de
ministru la sfârșitul lunii decembrie, din care
lipsesc Limba Română, Istoria și Limba Engleză. Poate a unor minți care au justificat
absența acestor discipline prin faptul că nu
au etapă internațională, lăsând, totuși, o
portiță de scăpare, posibilitatea completării
listei cu alte competiții naționale, cu avizul
Ministerului Educației. Bineînțeles, în eventualitatea în care, după doi ani de pauză,
s-or găsi vreunii nerecunoscători care să
caute, contrar zicalei, calul de dar la dinți. Ca
să ne scutim de întrebări și de angoase, de
cercetări, de rațiocinări, de nopți nedormite
în care piatra filosofală oricum nu poate fi
găsită, și nici vreo olimpiadă de filosofie, ar fi
mai ușor să aruncăm povara pauperității
românismului în cârca unui singur om. A
unuia, oricare, care nu ne-a atras atenția la
timp asupra spuselor lui Kant:„un popor fără
cultură e un popor ușor de manipulat”.
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incolo de a fi o carte bine scrisă, Consimţământul
este mărturia unei drame. Din viaţa unei copile, a
unei adolescente şi, apoi, a unei femei mature, care
este autoarea înseşi, Vanessa Springora; o dramă care o torturează, de peste treizeci de ani, neîncetat, fără milă; o mărturisire
care, înainte de a alina, avertizează. Aceasta cred că este, de fapt,
miza acestei cărţi.
Desigur, ar putea fi cititori care caută în istorisirea autoarei
un bun prilej de a bifa o lectură „de suprafaţă”, o inedită poveste
de iubire dintre un bărbat de cinzeci de ani şi o minoră de paisprezece, un fel de Lolita cu naratorul inversat. O povestea de amor total dintre un
„prădător sexual”, scriitor cunoscut, ba chiar
şi apreciat în Franţa, şi victima sa, copila V.,
scriitoarea de azi, dar şi, cum am mai spus, o
mărturisire şocantă despre abuzul, fizic şi psihic, trăit de victima minoră, pe care cei doi
protagonişti o transferă, de pe poziţii total diferite, în literatură. Primul, exploatând în romanele sale, cu surprinzător succes literar,
abandonul psihico-fizic al minorei, nevoia de
iubire a acesteia, refuzată de părinţi, care
pentru el nu are nicio adiere metafizică, abordând o proză căzută doar într-o naraţiune picantă ce îi răsfaţă orgoliul şi îi sporeşte
contul. Cealaltă, trecând prin această carte
de la mitologizarea îndrăgostirii totale de
abilul mânuitor de sentimente şi mângâieri,
la dezvoltarea unei terapii prin scris, la o
exorcizare a răului care lasă încă urme.
Dincolo de drama scriitoarei de azi, expusă cu măiestrie literară, întrebarea care se pune este: cum a
fost posibilă această anomalie într-o lume a secolului douăzeci
şi într-o societate care se doreşte ( şi este) un model de civilizaţie?
Răspunsul, complex, nu poate fi decât acesta: prin condamnabila nepăsare, în principal, a familiei minorei, apoi, printr-o incredibilă complicitate instituţională, cu grave lacune legislative
şi o generalizată înstăpânire socială a nefirescului în toată hidoşenia sa. Dacă un cetăţean, fie el şi scriitor, fără solide cunoştinţe juridice, dar posedând o ticăloasă abilitate de specula
naivităţi şi goluri juridice, a reuşit să-şi desăvârşească nederanjat pornirile-i bolnave, lucrurile stau cât se poate de rău.
Dincolo de toate acestea, cred că cea mai revoltătoare constatare este girul pe care G., scriitorul practicant de relaţii sexuale cu minori, l-a primit, direct şi în modalităţi ocolite de orice
echivoc, de la o serie de intelectuali de stânga din Franţa (scriitori, filosofi, jurnalişti), din rândul cărora nu lipsesc Roland Barthes, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, Louis
Aragon, Andre Glucksmann, Jacques Derrida. Toţi, semnatari ai
unei „scrisori deschise”, iniţiată şi redactată chiar de cel pe care
îl „servesc”, în care cereau dezincriminarea relaţiilor sexuale dintre minori şi adulţi, căci, nu-i aşa, „e interzis să interzici”, celebrul

slogan al anului 1968. Desigur, susţin ei, arta nu are tangenţă cu
morala, iar G. ca scriitor, nu face decât să transpună în literatură
multiplele lui poveşti amoroase cu minori, în Franţa sau în Thailanda, unde voiajează să-şi satisfacă nesăţioasa jinduire după
carne proaspătă, „apărând dreptul la plăcere al tuturor corpurilor”.
Cu autoritatea lor morală, aceşti veritabili „paznici ai templului comunist”, practicanţi interesaţi, unii dintre ei, şi ai unei
„orbiri voluntare” prin teritoriul în ruină al gulagului sovietic
(Thierry Wolton), nu au făcut, prin poziţia lor, decât să lovească
în stabilitatea morală a familiei franceze, desigur, depăşită în conservatorismul ei burghez de „compartimentare a sexualităţii între
indivizi din aceeaşi categorie de vârstă”, cum
spune autoarea, o familie vetustă, incapabilă
să înţeleagă progresul şi emanciparea lipsită
de complexe. Pentru că, în fond, ceea ce face
acest „maniac sexual” travestit în scriitor, în
opinia acestor fervenţi susţinători ai „liberalizării moravurilor”, este să dea un sens vieţilor
acestor copii, iniţiindu-i în dragostea trupească cu lecţii „mereu foarte ţintite”. Iar faptul că, ulterior, „lecţiile” sunt transformate, an
de an, şi în literatură, activitate cât se poate
de lucrativă pentru autor, nu face decât să le
dea şi o reuşită dimensiune spirituală. În care
sunt etalate, la vedere, „armele albe” ale seducţiei lui G. : „mimarea îndrăgostirii, rafinamentul punerii în scenă, amânarea voluptoasă a dorinţei, tehnica explorării unui corp
cast”, cum spune autoarea. Adică, o minunată
şi exemplară poveste de dragoste dintre o fată de paisprezece
ani şi un bărbat matur, de cinzeci de ani.
Spre deosebire de Lolita, romanul lui Nabokov, în care naratorul îşi recunoaşte odiosul comportament faţă de victima minoră, G. tot scrie la romane în care o plasează pe V. ca personaj
ce se aruncă cu ochii închişi în prăpastia acestei poveşti şi care,
conform autoarei, „frizează o hărţuire” continuă. Transformând
această relaţie, dintr-o perspectivă ce trebuie să-l avantajeze, în
„pură ficţiune”, el se curăţă de viaţa de dinainte pe care a transferat-o în literatură, în „istoria libertinului devenit sfânt, a perversului vindecat, a infidelului care a dobândit o conduită
morală”.
Voi încheia aceste însemnări cu o fraza a autoarei, scrisă din
poziţia sa de personaj, „machiavelic manipulat”, al cărţilor lui G.
: dacă fiecare roman al acestuia, „pentru ceilalţi, e ca o bătaie de
aripi a unui fluture pe un lac liniştit, pentru mine e un cutremur,
zgâlţâiri imperceptibile ce-mi răstoarnă toate convingerile, un
cuţit înfipt într-o rană care nu s-a închis niciodată, o sută de paşi
înapoi din progresul pe care am impresia că l-am făcut în viaţă”.
Tristă concluzie care nu mai are nevoie de nici un comentariu!
III
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ricât ar părea de patetic gândul
că omenirea a intrat într-o fundătură, într-o stradă fără ieșire,
se transformă tot mai mult într-o realitate
greu de ignorat Cei trei piloni ai civilizației
umane, religie, familie și națiune sunt
zguduiți cu putere din temelie, se clatină
și dau semne de prăbușire.
Religia este prezentată ca o poveste
pentru naivi, bună de adormit rațiunea și
libertatea de gândire. I se neagă cu desăvârșire rolul de organizator social îndeplinit de-al lungul mileniilor prin funcțiile
sale legislativ-morale, filozofice, administrative, practice și psihologice. I se neagă
faptul că oferă omului răspunsul inefabil
la necesitatea sa intrinsecă de a nu se
simți singur, părăsit și neprotejat în mijlocul naturii și al societății, faptul că personifică ideea și sentimentul de speranță,
că fără religie omenirea nu ar fi fost decât
o haită de animale, că religia de la formele
ei totemice până la creștinism și islamism
a constituit busola și zenitul norodului. Nu
numai bogații lumii aveau palate, dar religia oferea și săracului și oropsitului prin
grandoarea templelor și bisericilor monumentale în care putea intra neoprit de nimeni și de nimic, iluzia accesului la bogățiile terestre și mai mult decât atât, accesul la minunile materiale și spirituale
cerești. Dacă mai marii lumii nu-l ascultau
pe năpăstuit pentru că nu aveau timp
pentru el, îl asculta în schimb divinitatea
care îi promitea dreptate, iar promisiunea
îi dădea puterea să meargă mai departe,
să spere. Am zice azi că îl încărca cu energie pozitivă. Blaga înțelesese foarte bine
mecanismul religios atunci când spunea
că nu dorește să strivească cu mintea lui
corola de minuni a lumii, să ucidă tainele ce
le-ntâlnește-n cale, chiar dacă nu credea în
ele.
Familia, o dimensiune mai mult sau
mai puțin închegată, dar prezentă la toate
viețuitoarele Terrei, prin care acestea își însumează forțele pentru supraviețuire materială și închegarea unor relații și comportamente sentimentale, căci numai cine
n-a avut măcar un animal domestic prin
preajmă nu a înțeles că și animalele au
sentimente, e considerată astăzi depășită
și retrogradă. Direcția în care se pledează
pentru desființarea ei cel puțin în forma
sa tradițională care are la bază cuplul format dintr-un bărbat și o femeie, împinge
omul către o însingurare care îl duce cu
pași siguri către rătăcire și pieire.
Națiunea, solidaritatea umană construită prin însumarea sentimentelor și

A §asea putere
ovidiu m. CureA

năzuințelor comune este și ea desființată.
Armata, instrumentul de protecție al națiunii calibrat tocmai pe dragostea, pe
atașamentul și dăruirea pentru idealurile
comune este desființată și înlocuită cu
unitățile de mercenari pentru care singura
motivație este banul, iar de stăpân este recunoscut cel care plătește mai bine.
De ce de-a lungul istoriei toate civilizațiile au intrat pe fundătura în care au
rămas înțepenite și au sucombat? De ce
acum întreaga civilizație umană urmează cursul civilizațiilor regionale din trecut?
Toate civilizațiile cunoscute s-au destrămat și au pierit pe fondul unor cauze
interne. Dereglarea sistemelor de autoreglare au anihilat rolul anticorpilor sociali,
au slăbit și ineficientizat sistemul de apărare externă. Așa au pierit și romanii și
grecii și perșii, egiptenii, asirienii sau turcii
și oricare dintre puterile trecute.
Pentru a menține sistemul de autore glare socială la parametrii funcționali comunitățile umane au căutat întotdeauna
variante de compensare, corectare sau
preîntâmpinare a exceselor care puteau
apare în conducerea societății, prin diferite forme de conducere colectivă sau împărțire a puterii între diferite instituții.
Chiar și în perioadele de autoritarism faraonii, regii, sultanii sau dictatorii au avut întotdeauna grupurile lor de sprijin de apropiați sau chiar de membrii ai familiei cu
care se consultau în luarea unor decizii
importante. (Și azi în țările monarhice
arabe în care bigamia este legală, aparatul
de stat este încadrat cu rudele monarhului provenite din multiplele sale căsătorii.)
De fiecare dată când dialogul cu aceste
grupuri a încetat sistemul social s-a gripat
și a avut nevoie de renovări sau pur și simplu s-a destrămat. Un rol important în
funcționarea socială l-a avut întotdeauna
religia, care a mai temperat excesele conducătorilor și a ținut în supunere și ascultare masele.
În sistemele sociale moderne, pentru
asigurarea echilibrului funcțional, puterea
în stat a fost împărțită în cele trei centre
de putere, legislativ, executiv și juridic cu
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un așa zis câine de pază, mas media, care
avea rolul de a atrage atenția ori de câte
ori una dintre cele trei puteri își depășeau
atribuțiile și comiteau ilegalități. Fiecare
stat se conducea, în mare, după aceleași
principii, iar cele trei puteri, corectându-se
reciproc și cu ajutorul mas mediei, reușeau să evite greșelile fatale sau abuzurile
flagrante. Numai că asupra acestui mecanism aproape ideal, predat în școli și în lumina căruia se făcea educația maselor,
plana o altă forță liberă precum electronii
purtători de sarcină electrică, forța politică. Inițial forța politică era delimitată de
anumite orientări doctrinale cu conținut
de filozofie aplicată, dar cu vremea, aceste
orientări au devenit tot mai vagi și nediferențiate, iar politicul s-a întins și a contaminat prin infiltrare toate celelalte puteri din stat. Unele contaminări au ajuns
până la substituire, exemplele clasice în
acest sens fiind politicul socialist și politi cul nazist. În socialism se recunoștea în
mod deschis că partidul unic (PCR) era
”forța conducătoare” a societății. În alte
țări cu sisteme mai sofisticate în loc de un
partid unic erau două sau trei partide care
își împărțeau perioadele de supremație,
alternându-se la conducerea societăților
și păstrând astfel aparența diviziunii puterii în stat.
Peste acest sistem de puteri împărțite
și peste forța liberă a politicului s-a suprapus o ultimă forță, una fără opreliști, fără
doctrine, fără putință de control, fără legi
și fără limite. Forța suprastatală a marelui
capital. Așa au apărut centre private care
concentrează puteri mai mari decât cele
ale multor state, atât prin valorile materiale deținute cât și prin influența exercitată. Redăm mai jos clasamentul primilor
șase oameni cei mai bogați ai lumii, întocmit de financer.com pentru anul 2021:
• Elon Musk – 237 miliarde dolari
• Jeff Bezos – 197 miliarde dolari
• Bernard Arnaud – 162 miliarde dolari
• Bill Gates – 135 miliarde dolari
• Larry Page – 127 miliarde dolari
• Mark Zuckerbeg – 120 miliarde dolari
Pentru comparație să menționăm că
veniturile bugetare ale României estimate
pentru anul 2022 sunt de numai 50 miliarde dolari (216 miliarde lei), iar întregul
PIB al României de 306 miliarde dolari,
după datele oficiale.
(va urma)
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Leg[turi paranormale
Cu: ION D. SÎRBU, Sergiu Al-George, nepotul Dorel și minerul Kragel din Petrila

miHAi bArbu

m văzut-o și pe Olga Caba, e
nițel nebună, îi stă bine, are o
„
grădină la Sebeș Alba, mă tot
cheamă să facem magie neagră, spiritism,
mi-e frică... Teoretic, sunt un specialist în
ocultisme și demonologii, dar practic mă
rog în fiecare seară: Înger, îngerașul meu...
Să nu umblăm la forțe pe care nu le cunoaștem fără să le înțelegem, nu? Am relații magice cu toate obiectele mele, e
destul să mă concentrez și găsesc oricând
pagina, pixul, cartea rătăcită. Visez mult la
Tata, îl aștept pe dâmb să-i văd venind de
la mină; mereu vreau să-i povestesc de ce
fug și mă ascund, nu vrea să mă bage în
seamă, nu îl mai interesez, parcă nici nu aș
fi fiul lui prea iubit”. Asta îi scria Sîrbu lui
Pilu Nemoianu în ziua de 18 octombrie
1986. Povestea acestui lung dialog epistolar începe, la sugestia lui Ion Negoi țescu, cu rugămintea lui Sîrbu către Nemoianu de a-l găsi pe un anume Denis S.
Moore, tânărul american care îi strecurase
în buzunar, într-o stațiune montană din
Elveția, 100 de franci. Sîrbu avea mâinile
ocupate cu două geamantane grele așa
că nici nu a avut cum să protesteze. Era în
preajma Crăciunului și românul e îndemnat să-și cumpere cărțile pe care și le
dorește. „Deși nu ne cunoaștem direct
atât de puțin, suntem prieteni de mult
prin prietenii noștri”, îl încurajează „americanul” să continuie corespondența. Ne moianu, după câteva încercări de a-l găsi
pe binefăcătorul american din Springfield,
îi scrie dezolat lui Sîrbu, că „Dl. Moore s-a
dat la fund”. Dar acestui american, funcționar de bancă, îi datorăm un minunat epistolar, întins de-a lungul mai multor ani,
dintre Sîrbu și Nemoianu.
Dacă scriitorul nostru se declară specialist în ocultisme și demonologii, el nu
are curajul de a intra în dialog cu aceste
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forțe pe care nu le înțelege. Le constată și
doar le consemnează. Mult mai curajoși,
în această privință, sunt Sergiu Al-George
și nepotul lui Sîrbu, Dorel Crăciun. Dorel
era unicul lui nepot și era fiul surorii sale,
Irina Sîrbu. Scriitorul a vorbit, de fiecare
dată când a avut ocazia, despre el la superlativ și își reproșa că, poate, din cauza
lui, Dorel nu a făcut studii superioare și că
a lucrat toată viața la Mina Petrila. Dorel
Crăciun era, însă, o figură aparte printre
petrileni. Făcea yoga, avea o foarte bună
ureche muzicală, cânta la clarinet și în fanfara minerilor alături de prietenul unchiului său, domnul Cucuruz, care cânta la
fligehorn. Când mi-am scris teza de doctorat („Scriitorul subteran. Studiu de caz:
Ion D. Sîrbu”) am stat de vorbă cu Dorel
Crăciun despre pasiunile sale și, inevitabil,
despre ilustrul său unchi. A fi yoghin la
Petrila în anii 60 ai secolului trecut era, să
recunoaștem, ceva de-a dreptul avangardist. N-a avut profesori și nici colegi cu
care să împărtășească această pasiune.
Poate că mai erau yoghini în Petrila, dar
Dorel nu avea știință de ei. Ceea ce știa a
învățat, singur, după manual. În anii 1969
și 1972 ar fi apărut două cărți de specialitate, scrise de niște bulgari dar Dorel nu-și
mai aducea aminte de numele lor. În
1975, a ieșit pe piață cartea lui Tufoi de
care și-a făcut rost imediat. (E vorba de
volumul semnat de N.C. Tufoi, „Yoga/ Izvor
de sănătate”, apărut la Editura „Junimea”
din Iași. După anul 1985, yoga a fost interzisă în România, cărțile lui Tufoi au dispărut din librării și biblioteci iar autorul,
potrivit zvonurilor care circulau în epocă,
s-ar fi retras tocmai în munții Himalaya.)
Unchiul lui Dorel Crăciun, Ion D. Sîrbu, era
bun prieten cu Sergiu Al. George, acesta îi
vorbea și despre yoga și despre yoghini
dar nu i-ar fi împrumutat, nici în ruptul capului, vreo carte de acest fel. Cei trei s-au
și întâlnit, față în față, iar multe chestiunile
legate de pasiunea sa, Dorel le-a aflat
chiar de la sursă. Sergiu Al. George i-a
spus, de exemplu, că locuia în Simeria un
mare specialist dar că, între timp, omul a
luat-o razna. „Du-te la el că e tobă de carte,
dar vezi că e greu să te înțelegi cu el, că-i

cam nebun”, l-a avertizat criticul. De la
Petrila la Simeria nu sunt mai mult de 80
de kilometri dar Dorel s-a mulțumit doar
cu poveștile aflate atunci. Era vorba de
niște experiențe ciudate care l-au lăsat pe
Dorel cu gura căscată. Omul nostru din
Simeria s-a dus, odată, la Cluj și i-a atras,
prin metode științifice, pe cei care nu prea
îl credeau în stare de fapte nemaipo menite de partea sa. „Hai să vă arăt ceva”,
le-a zis celor de față. S-a concentrat și, nu
după mult timp, în grădina în care se aflau
au început să vină pisici cu nemiluita.
„S-au adunat peste o mie”, ne confirmă
Dorel Crăciun. (Deși ne aflau la Cluj, capitala Ardealului, să concedem, totuși, că
n-or fi fost ele doar pisici aristocrate, dar
această experiență i-a bulversat pe mulți.)
O altă experiență paranormală ar fi avut-o
drept eroină pe distinsa poetă și traducătoare Eta Boeriu. Într-o bună dimineață,
Eta Boeriu se trezește și se interesează, la
telefon, care e primul tren spre Simeria.
S-a dus la gară, și-a luat un bilet până la
Simeria și a urcat în tren. A schimbat
trenul la Teiuș, nu s-a împiedicat, nu a
luat-o în altă direcție și mergea ca teleghidată. S-a dat jos la Simeria dar habar
n-avea ce căuta în acel nod de cale ferată.
În gară, i-a ieșit în față Yoghinul din Simeria. „Te-am chemat pentru că n-ai vrut să
crezi în experiențele mele paranormale...”
Dorel Crăciun apreciază că această întâmplare s-ar fi petrecut prin anii 50 ai secolului trecut.
Ultima întâlnire dintre Sîrbu și Sergiu
Al - George a avut loc în ziua de 10 septembrie 1980, când împreună cu Dorina,
soția gazdei, au stat împreună la taclale pe
terasa casei din București, de pe strada
Bradului. Sîrbu urma să plece în prima (și
ultima) sa călătorie în Occident iar Sergiu
Al-George se pregătea să ia calea Indiei,
pentru cel mai important eveniment științific al vieții sale: Congresul mondial de
indianistică de la Varasani. Cu acel prilej,
se spun câteva vorbe memorabile pe
tema „Partir, c’est mourir un peu”. Sergiu
Al-George constată că: „Unii pleacă și mor,
alții mor și pleacă”, după care Sîrbu adaugă: „Lăsați orice speranță, voi ce n-ați
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plecat la timp”. Doamna Dorina George
avea o idee veche, de care s-a ținut toată
viața, și le-a reamintit celor doi că e bine
„să nu te legi de lucruri ca să nu suferi
pentru ele”. De obicei, întâlnirile lor se
desfășurau într-un spirit ludic, dar în seara
aceia toți erau sclipitori în spirit dar se
vedea cât colo că erau melancolici și
apăsați, involuntar, de premoniția că erau
ultimele lor călătorii pe care urmau să le
facă. Unul se îndrepta spre Occident, altul
înspre Orient. Sîrbu a ajuns la Copenhaga
în ziua de 6 decembrie 1981. În gară este
așteptat de fiul profesorului Paul Miron
din Freiburg. Tânărul studia teologia în
capitala daneză și s-a dovedit o gazdă
caldă și primitoare. Întâlnirea lor era urmarea unui aranjament făcut de Ion Negoițescu cu profesorul Miron pentru că
setea de cunoaștere a lui Sîrbu era nestăvilită dar bugetul îi era, fatalmente, destul
de limitat. Când ajung acasă, cei doi,
gazdă și oaspete, se așează comod în fotolii și, înainte de a schimba cuvenitele
amabilități, tânărul îi spune, fără nici o introducere prealabilă, oaspetelui său: „Știți,
a murit Sergiu Al. George!” Bizar. Cei doi
nu s-au văzut niciodată, nu și-au vorbit
niciodată, nu știau nimic mai nimic unul
de altul și aduc vorba instantaneu de indianistul de la București. Cu Sergiu AlGeorge, Sîrbu a împărțit necazurile detenției din Marea Baltă a Brăilei. I-a fost mai
mult decât un frate. În pușcărie i-a ținut
loc de fiu - frate - preot - coleg - dascăl. Și,
nu în ultimul rând, de doctor...
În Germania, Sîrbu constată că e o altă
lume, că are alte repere morale, că funcționează un alt mod de a privi și judeca
lucrurile. Că țara era plină de oameni care
au făcut pușcărie, care au suferit, care nu
știu mai ce.... Nimeni nu-i ascultă. Pe nimeni nu interesează suferințele altora.
„Nici rudelor mele nu le făcea plăcere să
le spun că am fost Acolo. Am făcut pușcărie e ca și cum ai spune, știți, am făcut o
hernie grea. Dându-mi seama de realitate,
nu am mai visat. Primul șoc pe care l-am
avut, cel mai cumplit a fost faptul că nu
trebuie să spun că am făcut pușcărie și că
sunt vesel”. Această confesiune, Sîrbu i-o
face surorii sale, Irina, la întoarcerea sa din
periplul vestic. Ea a fost înregistrată ambiental de omniprezenta Securitate. Tot din
această înregistrare am aflat cum au stat
lucrurile în Germania când Sîrbu ar fi trebuit să mintă cu privire la trecutul și
prezentul său. „Nemții înțeleg greu”, i-a zis
dl. Polak, un evreu plecat din România și
care, ca orice evreu, vorbea fluent, corect
și pedant câteva limbi. La serviciu, vorbea

germana ca un intelectual neamț, în particular se exprima perfect în ungurește, iar
când conversa în românește nu apela la
varianta literară. Adică, îi explica lui Sîrbu,
nu aveți voie să le spuneți despre pușcărie, că asta nu face plăcere nimănui. „Eu
știu că ați fost la pușcărie, că ați suferit și
că aveți o pensie care nu e o pensie normală. Sunteți un om tânăr. La noi se pensionează la 67 de ani și, în meseria de
literat în care lucrați, nu se pensionează
nimeni, niciodată. Există secretari literari
care se pensionează. Dumneavoastră sunteți, deja, de zece ani pensionar. De aproape zece ani... Nu spuneți asta. Nu treceți
în acte, rămâneți secretar la Teatrul Național din Craiova.” Sîrbu i-a spus dlui Polak
că totul era fals. „Nu-mi plăcea să mă întâlnesc cu secretari literari pentru că mă
puneau într-o situație falsă. Și nu față de
mine, pentru că sunt dispus să spun sincer totul, dar față de ei. Adică, ca ce chestie să mint, să mint că sunt secretar literar
și nu pensionar de boală. De ce m-am îmbolnăvit? De ce am fost dat afară de la
teatru? De ce nu mai sunt secretar literar?
De ce? Adică aceste lucruri am venit să le
spun și tocmai aceste lucruri mi se interzice să le spun. N-am spus aici la nimeni
chestiunea asta. Să mă prezint secretar literar iar eu nu aveam nicio delegație.
Eram un escroc, nu?” Sîrbu voia doar să
vadă, cum erau puse în scenă, câteva
piese literare și, apoi, să fie lăsat să călătorească. În cele din urmă totul a ieșit
bine, dl. Pollak reușind să împace și capra
și varza. Sîrbu i-a zis că era prea bătrân ca
să poată rezista fizic la programul prevăzut de bursa obținută prin intermediul
d-lui Pollak. A preferat să-și canalizeze
toată energia într-o lungă călătorie, prelungindu-și șederea dincolo de perioada
pentru care i s-a acordat viza. Voia să vadă
Apusul, cum era la el acasă.
Doctorul Sergiu Al-George a fost arestat în ziua de 18 decembrie 1958 fiind
acuzat că a făcut parte din „Lotul Noica”. A
fost condamnat la 5 ani și 6 luni de
pușcărie. Trei dintre acești ani de cruntă
penitență, între 1960 și 1963, au fost și cei
mai grei. Acolo, în lagărul de muncă din
Balta Brăilei, l-a întâlnit pe Sîrbu. Cu un
asemenea om, Sîrbu comunica prin toate
undele spiritului său. Era ferm convins că
cele două crize de neuro-depresie pe care
le-a avut, din senin (cu două săptămâni
înainte la Berlin și cu vreo 8-9 zile în gară
la Hamburg) erau semne ale destinului
legate de iminenta moarte a bunului său
prieten. La aflarea teribilei vești, Sîrbu a început să plângă și a extras, dintre toate
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discurile aflate în biblioteca tânărului
Miron, un Johan Sebastian Bach. L-a ascultat cu gândul la cele îndurate împreună cu Sergiu în Marea Baltă a Brăilei.
Apoi s-a ridicat și, încet, încet, și-a îndreptat pașii spre Dom, să aprindă o lumânare
în memoria marelui său prieten. Sergiu AlGeorge a murit la București, la doar 59 de
ani, în ziua de 10 noiembrie 1981. Era cu
doar trei ani mai mic decât Sîrbu. Se întorsese fericit din India în urmă cu doar
patru zile. Anul 1981, ultimul, a fost pentru Sergiu Al-George un an al implinirilor.
I-a apărut cartea „Arhaic și Universal”, la
Editura „Eminescu”, și a ținut o disertație
la Universitatea din Delhi. Ca yoghin,
Dorel Crăciun nu a urmărit să obțină performanțe deosebite și crede că cea mai de
seamă realizare a sa a fost o sănătate de
fier. N-a fost bolnav niciodată, n-a băut
niciodată.
Despre perioada de detenție a unchiului său, Dorel Crăciun ne-a mărturisit
că, la un moment dat, Sirbu a avut mare
noroc cu un fost ortac din Petrila, minerul
Kragel. Lui Iosif Kragel îi plăcea să bea și
își petrecea mult timp, pe când era încă în
libertate, la cârciuma numită, popular, „Tri
păduchi”. Era cârciuma care se afla în calea
tuturor minerilor, tocmai la ieșirea din șut.
Acolo, după mai multe beri, Krager a făcut făcut o remarcă total nepotrivită pentru începutul anii 60 ai secolului trecut. A
zis că spuma berii „Hațegana” e la fel de
albă ca laptele de la ferma (președinte)lui
Truman din America. „Organele” au fost
sesizate și minerul Kragel a fost condamnat la șapte ani de temniță grea. Logica justiției noastre, legate la ochi, a fost
una de consistența betonului armat. Spuma berii noastre „Hațegana”, emblematică
pentru tot județul Hunedoara, trebuia,
neaparat, să fie mult mai albă decât spuma laptelui de la ferma fostului președinte american. Superioritatea sistemului
socialist față de orânduirea capitalistă trebuia demonstrată, zi de zi și ceas de ceas,
în orice domeniu de activitate. Când Sîrbu
a ajuns și el la pușcărie, bunul domn Kragel era, deja, acolo, și l-a luat în echipa lui.
Așa i-a ajutat, pe Sîrbu și pe Sergiu AlGeorge, doi intelectuali mai slabi la constituție, să-și îndeplinească norma inumană fixată de cei care conduceau acele
colonii de muncă. Și să scape de tradiționalele pedepse de la sfârșitul zilelor de
muncă...
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Regalitatea în publicistica lui Rebreanu
IULIAN BITOLEANU

P

rozatorul Rebreanu a fost concurat
de ziarist, dar nu cu același succes,
ambii dovedind o prolificitate incredibilă: 9 romane, volume de povestiri și
nuvele, memorialistică, respectiv, sute de
articole de jurnalism social, politic, cultural,
mai ales, din perspectivă.
Scriitorul Rebreanu a fost concurat cu
fairplay de ziaristul cu același nume, ambii
ultimului tip, cronici literare și teatrale, întocmai ca la Camil Petrescu. Dimensiunea
patriotică a publicisticii sale incumbă materiale despre rege, armată, primul război
mondial, implicarea scriitorilor din postura
de oameni de presă, de intelectuali vigilenți, cu spirit de observație, lucizi, intransigenți. Unele scene de pe front ies, evadează
din fieful jurnalistic, deoarece se încarcă
stilistic, sporind totodată expresivitatea.
Una nu periferică, dimpotrivă, profundă, recomandată și experți în media. (Marc Capelle, Ghidul jurnalistului universal). De la
reportajele verosimile - scenele îmbibate de
dramatism, tragism din teatrele de operațiuni – la tablete, recenzii, portretizări, evocări, retrospective, Rebreanu revelează că
scrisul fie și nebeletristic, la gazete de prestigiu ca Viața Românească,, Universul literar,
Rampa, Lumina, Sburătorul, Ziua poate fi
mai mult decât un violon d’ Ingres. Până
acum s-a acordat o atenție scăzută publicisticii, iată, tare vastă, derulată în 4 volume,
de la numărul 12 la 16. Memorabilă rămâne
lucrarea Însemnări de-o zi (titlul îi aparține).
Regalistul Rebreanu s-a convins de românismul celui din fruntea statului, nicidecum arogant, distant ori imun, ci apropiat
de artiști, scriitori, savanți, politicos și favorabil. ,,Mult datorește România primului ei
rege în toate domeniile”. Realismul pare că
se fluidizează în hiperbolă, deoarece ,,regele Carol a fost un spirit universal (…), el
se gândea la toate și se pricepea la toate”,
așa că pe rând biserica, armata, școala, administrația, ,,toate au fost organizate și reorganizate sub imboldul său” de ,,mare
român” Și pentru credibilitate, deși nu-i era
purtător de cuvânt ori consilier, Rebreanu
reiterează sarcinile întâiului om de stat: terminarea Dicționarului limbei române, încurajarea activității Academiei. Pus la curent
cu literatura junimistă și numai, el a avut
nenumărate opinii pozitive, laude pentru

Alecsandri, Eminescu, Vlahuță, Delavrancea, în special. Pe deasupra, vorbea impecabil limba română. Ca iubitor și cunoscător
de artă – nu diletant, dispunea de o colecție
de tablouri, se întreținea sub forme variate
cu diferiți creatori de frumos.
Ce demonstrează aceste relevanțe? Că
patria a avut un conducător dedicat neamului nostru, că a fost o personalitate, nu
un pion nesemnificativ în palma străinilor
sau a Destinului. Apropo de invazia de alogeni și parvenitism, incriminate și de agerul
redactor de renume de la Timpul conservatorist (1877-1783), reacția promptă a lui Rebreanu în veacul al XX-lea se va materializa
prin Invazia străinismului ori Xenofilie . Sublim este și punctul său de vedere că ,,dragostea de țară și neam înnobilează felul de a
fi al simplului cetățean sau poet, prozator.
Pe scurt, Carol s-a dovedit un constructor al
României moderne, un înnoitor.
Printr-un joc de cuvinte, gazetarul mărturisește pacifismul nostru -„n-am cotropit
pe nimeni (…) dar nedreptățile ne-au cotropit pe noi”- , faptul că nu am râvnit la
bogățiile, teritoriile altora, de regulă ne-am
aflat în defensivă, rareori am trecut la asalt
doar dacă situația/coaliția de state o impunea. Per total, ,,istoria a fost cruntă cu
noi”, cu sute de mii de sacrificați/căzuți la
datorie. În acest context, unirea cea mare
capătă statut de act justițiar, de simbol al
dreptății.
Prin comparație cu regele Carol - constructorul, înnoitorul României, cel ce a
smuls țara carpatină din vâltoarea frământărilor în vremuri năprasnice, redând-o
emancipatei Europe, junele Mihai, pare un
Făt-Frumos legendar, blând, de viță nobilă.
Nu-i lucru facil a dispune de astfel de capete încoronate, ce au făcut abstracție de
originea lor germană și și-au luat identitate
românească, prețuiți deopotrivă de la țărani
la intelectuali. ,, Regele nostru este - spune
răspicat jurnalistul - cel mai neobosit muncitor al României”. De un patriotism asumat,
ce a coagulat toată durerea populației
împilate veacuri de-a rândul, scriitorul are
convingerea că meleagurile natale nu se
uită niciodată indiferent de structura sufletească/psihologică a scriitorului. Nici autorul năsăudean nu face abstracție și grăiește frumos, emoțional despre Ardealul

său și creatorii patrioți, de valoare, precum
George Coșbuc și Octavian Goga, care în
calitate de ministru inteligent al Instrucțiunii Publice a repurtat nu puține izbânzi. Cu
toate că era rezident bucureștean, interesul
regional nu slăbise deloc, mostră preocupările de aducere în atenția publică națională ori centrală a evenimentelor culturale
de peste munți. Ba mai mult, același bard
de la Rășinari, a condus și sindicatul gazetarilor, secondat de Sever Bocu din Banat.
Nu doar mare poet, ci și aprig luptător pentru drepturile românilor împilați. Pe urmele
eminesciene, extrem de sensibilizat cu tot
ce vibrează românește în afară, Liviu Rebreanu abordează și soarta bucovinenilor
în alt fulminat materia. Totuși nu punem
semnul egalității cantitative între cei doi
oameni de presă, deoarece înaintașul cel de
la Timpul (M.Eminescu) s-a informat și a zugrăvit soarta oricărei comunități românești
de pe mapamond, fără teama arestării ori a
sancționării, prejudicierii profesionale.
Prigonirile presei române din Ungaria în
intervalul 1909-1911- și nu numai - reprezintă un adevăr care nu se disimulează. Rebreanu citează câteva publicații de peste
munți (Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Țara
noastră), la care gazetarii, redactorii au fost
pedepsiți, zilnic, arestați cu 1000 de coroane, ba 400, ba 600 ori condamnare pentru chestiuni minore, intelectualii români
disprețuiți și hărțuiți - un preot, un învățător
pentru o poezie recitată în românește, iar
,,marele guvern”își vede de treabă nepăsător. În esență, ,, libertatea presei a fost taxată
cu 180 de ani de închisoare și 300000de
coroane amendă”. Cu tristețe, publicistul
constată că „protestele noastre (sunt) fără
efect, iar oligarhii maghiari se năpăstuiesc
asupra fraților români”. Pe aceeași traiectorie socială și politică: Desconsiderarea neamului românesc în Bucovina. Situația românilor bucovineni din Imperiul austriac se înrăutățește în continuu. Biletele de tren sunt
în limbi străine, germană, ruteană, ovreică,
nu și în română, decizie ofensatoare la
adresa băștinașilor, deși drepturile fuseseră
garantate de însuși împăratul Iosif II. Alt fapt
reprobabil: împestrițarea provinciei cu străini pe fondul înjosirii fraților, plus umilirea
de a trimite dascăli neromâni, neștiutori de
română, „care n-au nici in clin, nici în
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mânecă cu limba și neamul românesc”
Gazeta „Patria” de la Cernăuți se plânge de
aceste abuzuri. Administrația le-a bagatelizat nemulțumirile, dorințele, aspirațiile,
deși poporul român e stăpân de secole pe
acel teritoriu…Este apreciată activitatea
studențimii de la Cernăuți, o mișcare generoasă și lăudabilă ce dovedește eclatant
că primejdia desconsiderării și dezalipirii
neamului românesc a fost înțeleasă. Ar fi
cazul ca parlamentarii să privească spre afară. Îi acuză pe ruteni de șmecherii, dibăcii.
Mai răsare uneori și o undă luminoasă – întemeierea la Arad a organizației profesionale Sindicatul presei române de peste munți.
Filonul ardelenist nu are frontiere, el acționează ubicuu, consubstanțial, reverberat în
elogii pentru marele poetal Clăcașilor, Plugarilor, aprig luptător național ce dorea o
unire a tuturor puterilor românești din Un-

garia. Are încredere în finalizarea proiectelor celui originar din Rășinari, care grației
meritocrației, a început ascensiunea politică. De pildă, treptele ministeriale. Prezența
lui la cârma unui minister constituia un
pariu biruitor pentru toată suflarea românească de mai bine. De altfel, recunoașterea
meritelor scriitorilor în momentele cheie –
Emil Gârleanu, ,,sufletul mișcării literare”- nu
a fost deloc diminuată, trecută sub tăcere
de domnul cel elegant, cu batistă albă la
butonieră, un galant inegalabil cu feminitatea.
Pe cât de strălucitoarea i-a fost cariera
de romancier (,,scriitor…genial”, cum decreta criticul cel supranumit De Sanctis al
românilor, ‚,cu mult asupra a ceea ce epoca
lui produsese”), pe atât de necunoscută,
posibil, ignorată, neapreciată, s-a prezentat
activitatea publicistică literară și socială,
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prestată 3-4 decenii, cu rubrică permanentă
la ziarul România, ,, poate cea mai densă ca
valoare culturală”, în viziunea lui Nicolae
Gheran.
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tirea despre apariţia în 2020 la Editura Academiei Române a studiului „Un savant român sub supravegherea
informativă. Cazul Dimitrie Gusti” de acad. Ilie Bădescu
şi dr. Ioan C. Popa mi-a amintit că ilustrul sociolog a fost căsătorit
timp de câţiva ani cu Marta, fiica mai mare a boierului Gheorghe
Stroici. Iar după divorţ, aceasta s-a recăsătorit cu avocatul Romeo
Drăghici, personalitate notorie în mediul juridic dar şi în lumea
muzicală. Întrucât în anii 2004 -2005 am publicat în revista HISTORIA câteva articole despre descendenţii de ultimă generaţie ai
marii familii boiereşti Stroici, s-a nimerit ca printre documentele
de arhivă ale acesteia, puse la dispoziţie de jurnalistul Ilie Mihăiescu şi de regretatul om de cultură Dan Emanoil Dobreanu, nepot
de fiică al conului Gheorghe Stroici şi de soră al Martei Drăghici –
fostă Gusti, fostă Stroici, să se afle şi câteva fotografii inedite cu
Romeo Drăghici.
Romeo Drăghici a rămas în posterioritate ca un apropiat al lui
George Enescu. Se cunoaşte însă puţin despre implicarea lui în rezolvarea unor probleme vitale pentru genialul muzician, îndeosebi
în ultimul deceniu de viaţă, când Enescu, aflându-se la Paris, rămăsese fără mijloace de subzistenţă. R.D. a intervenit pe lângă
Petru Groza, pe atunci Preşedinte al Consiliului de Stat, pentru a-l
reabilitat şi a i se plăti drepturile de autor. Iar, ca legator testamentar al soţilor Enescu, a fondat Muzeului Naţional „George
Enescu” din Bucureşti, a amenajat Casa Memorială din Teţcani şi
s-a preocupat de includerea Vilei Luminiş în fondul muzeistic
„George Enescu”. Şi până la sfârşitul vieţii a militat neobosit pentru păstrarea memoriei autorului Rapsodiei Române în conştiinţa
naţională.
Încă din copilărie Romeo a fost atras de muzică şi a studiat
vioara cu mai mulţi profesori, ajungând în final la vestitul muzician-compozitor Caudella, în casa căruia în martie 1912 îi va fi

prezentat lui George Enescu. Studentul în Drept la Universitatea
ieşeană interpreta sub îndrumarea profesorului Sonata în Re
Major de Haendel când a venit Enescu. Acesta s-a aşezat la pian şi
i-a propus să reia sonata. Nu ştiu cum am cântat atunci - Caudella
a spus că am cântat bine - pentru că din fiinţa Maestrului ieşea un
fluid pe care l-a transmis toată viaţa muzicienilor şi tuturor acelora
care au intrat în contact cu el îşi va aminti R.D. într-o conferinţă despre marele muzician ţinută în anul 1976 la sala Radio. În timp cât
Iaşiul a fost capitala regatului, aici a fiinţat o orchestră simfonică
condusă de George Enescu, unde Romeo Drăghici a cântat în
compartimentul vioara I. Surprinzător, dar după terminarea războiului, tânărul violonist se va dedica avocaturii, mergând pe
calea deschisă de tatăl său în baroul din Iaşi. Întrebat peste ani de
Dan Emanoil Dobreanu de ce a renunţat la cariera muzicală, renumitul avocat i-a dat un răspuns pe măsura caracterului său nobil:
„Vioara nu suportă mediocritatea!”
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După căsătoria în 1924 cu Marta Stroici tânărul avocat menţine şi amplifică relaţiile cu George Enescu. Din anii treizeci devine
consilierul juridic şi se ocupă de problemele materiale ale
Maestrului, iar în 1940 îl urmează la Bucureşti, unde ca secretar
particular şi, datorită interesului pentru muzică (singura pasiune
autentică a întregii sale existenţe, după cum ne încredinţează nepotul său), frecventează high-liful capitalei. Astfel se împrieteneşte
cu Păstorel Teodoreanu, pe care îl cunoştea bine de la Iaşi. În 1941,
în plin război, îşi serbează semicentenarul într-un cerc restrâns de
prieteni din care nu putea să lipsească renumitul epigramist care
a cântat ca nimeni altul în literatura română licoarea lui Bachus.
Păstorel se afla „concentrat pe front”, în fotografie fiind în ţinută
militară. Sărbătoritul arbora inegalabilul său zâmbet bon-vivant
de moldovean hâtru. Ca de obicei, în astfel de situaţii, epigramistul i-a dedicat pe loc catrenul Toast anticipativ la aniversare:
Visam că ridicam paharul
Cu vin antic, de bună viţă,
Ca să-l ciocnesc la centenarul
Prietenului meu Romiţă.
Păstorel.

Soarta i-a mai dat încă un sfert de veac autorului epigramei,
iar cu mai vârstnicul său prieten a fost mai generoasă, acordându-i
încă patru decenii de viaţă, spre a se consacra nobilei activităţi
întru nemurirea celui mai mare muzician român.
***
Din nefericire memoria Maestrului şi a Discipolului a fost întinată la sfârşitul verii acestui an, înainte de deschiderea celei de a
XXV-a ediţii – jubiliare – a Festivalului Internaţional „George
Enescu”, prin scandalul iscat de vânzarea de către Casa de Licitaţii
Historic a patru pagini din manuscrisul Operei OEDIP şi a unei viori
oferite lui Enescu de Casa Regală. Obiecte care ar fi făcut parte
din Fondul Romeo Drăghici. Într-un interviu acordat corespondentului postului de radio „Europa liberă”, Laura Manolache, fostă
director al Muzeului în perioada când s-a finalizat inventarierea
obiectelor de patrimoniu lăsate moştenire statului român prin
actul de donaţie făcut de Maruca Enescu, îşi aminteşte că cele
două piese aflate în litigiu nu se aflau în muzeu; acelaşi act de donaţie stipula ca Romeo şi Marta Drăghici să locuiască în casa aflată
în spatele Palatului Cantacuzino, dar un fond Romeo Drăghici nu
a existat niciodată. În dispută s-au implicat nume sonore ale culturii noastre, cerând Ministerului Culturii acţiuni concrete pentru
soluţionarea cazului şi, mai ales, ca acesta să nu devină un precedent păgubos pentru patrimoniul cultural naţional. Alerta continuă.
III

Regina Elisabeta,
alias Carmen Sylva
iCu CrăCiun

P

uțin din cei născuți după 1945 au știut ce a însemnat
monarhia pentru Regatul României, de la urcarea pe
tron a regilor Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I,
până în 1947, când reprezentanții regimului comunist, fără a
consulta poporul, au instalat, cu ajutorul sovieticilor, o Republică
Populară Română, vasală U. R. S. S. Timp de aproape 45 de ani autoritățile comuniste revanșarde, ajutate de brațul înarmat al Securității, au avut grijă să șteargă cu buretele contribuția fiecărui
suveran la formarea unui stat unitar modern românesc, mistificând sau ignorând cu bună știință istoria. Lucru și mai întristător este că și după 1990 în manualele școlare perioada regalistă
este amintită superficial, mulți istorici ferindu-se să dezvolte
această temă pentru a nu supăra „rămășițele” statului comunist
sau pe urmașii acestora. În cele ce urmează vă prezentăm viața
și opera Reginei Elisabeta, soția lui Carol I.
*
Principesa Elisabeta de Wied (cunoscută și cu numele
Elisaveta, numele ei întreg fiind Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu
Wied) s-a născut în 29 decembrie 1843 în castelul Monrepos din
Neuwied de pe valea Rinului, Germania. A fost crescută în principii sănătoase, în spirit de rigoare, de către tatăl său, prințul Herman de Wied (filosof și desenator migălos), și de mamă-sa,
principesa Maria de Nassau, iubitoare de muzică și literatură; o
străbunică, Maria Luiza de Wied, a scris imnuri religioase și a
tradus poeți străini în limba germană, iar în limba franceză
câteva din scrierile lui Gellert; bunică-sa, principesa Luiza de
Wied, poetă și muziciană, a avut trei fii, dotați cu talente remarcabile, de pildă, prințul Maximilian de Wied, botanist, explorator
și etnograf, este autorul unei cărți interesante despre Brazilia. De
mică, a cunoscut durerile și suferințele semenilor, fiindcă mamăsa o ducea la căpătâiul bolnavilor din spi- tale și aziluri. De la
vârsta de 10 ani a început să scrie poezii și basme, iar la 15 ani
citea din Ovidiu, Cicero și Horațiu. Pentru desăvârșirea culturii și
educației, la invitația reginei Augusta a Prusiei, mamă-sa o duce
la Berlin. A învățat latina și greaca veche și vorbea fluent limbile:
franceză, engleză, italiană, rusă și suedeză. A continuat să scrie
versuri (poezia fiind pentru ea un refugiu împotriva solitudinii),
povestiri, melodrame și tragedii. Avea cunoștințe profunde de
istorie, matematică, geografie, logică, religie și filozofie, aceasta
din urmă la Universitățile din Budapesta și Heidelberg, iar pictura la Academia de Belle Arte din Berlin.
În martie 1864 își pierde tatăl. Acum, se decide să devină profesoară și călătorește în Elveția, Italia, Suedia, Rusia, Anglia și
Franța.
În timp ce se afla la Berlin îl cunoaște pe prințul Carol de Hohenzollern, viitorul rege al României (Elisabeta, alunecând pe
scări, prințul a sărit s-o sprijine). Se căsătorește cu acesta în 15
noiembrie 1869, iar în 18 noiembrie a venit în România mică,
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pentru a-i fi alături până la sfârșitul vieții. La săvârșirea nunții, cuvântul de binecuvântare l-a făcut pastorul Lohmann, care i-a citat
dictonul biblic: „Voi merge unde vei merge tu, voi rămâne unde vei
rămâne tu. Poporul tău este poporul meu, Dumnezeul tău este
Dumnezeul meu, voiu muri unde vei muri tu și tot acolo vreau să
fiu îngropată”. Metaforic vorbind, în clipa aceea, Elisabeta s-a cununat cu poporul român. Suveranul predestinat României era apreciat de Napoleon al III-lea, care l-a propus să fie domnitorul
Principatelor Române. „Este o țară de viitor, primesc” a rostit Carol,
la cei 27 de ani. Curajul de a primi o însărcinare atât de grea a stârnit admirație în jurul lui, mai cu seamă că România era vasală Turciei, starea sa de organizare era precară, finanțele dezastruoase. În
amintirea intrării în noua sa patrie, Elisabeta a donat 10000 lei Tezaurului Coroanei Române, din a căror dobândă să se cumpere daruri
pentru 4 fete din București și 4 din Iași; odată cu sosirea dinastiei
Hohenzollern în noua patrie, Elisabeta, care a înțeles că venirea în
Țările Române însemna, de fapt, un drum fără întoarcere, a împodobit primul brad de Crăciun. Obiceiul a fost preluat de boierimea bucureșteană și s-a răspândit în casele românești. Încă de
acum, începe să se dedice sprijinirii micuțelor orfane de la „Azilul
Elena Doamna”, pe care l-a luat sub patronajul său, oferind din
economiile sale suma de 12000 de franci pentru construirea unei
capele în incinta lui. Un rol important la înscăunarea regelui l-a avut
Dimitrie Sturza, pe atunci student la Universitatea din Munchen și
prieten cu Elisabeta; din descrierile acestuia a cunoscut pentru
prima dată România; în 1890, Sturza a intervenit pe lângă prietenul
său, juristul și poetul Felix Dhan, rugându-l să-și exprime opinia în
legătură cu drepturile fluviale dunărene, grav amenințate de ruși.
Dahn a scris atunci articolul Eine Lanze fur Rumanien, care a ajutat
mult ca România să devină stăpână pe gurile Dunării.
În 8 septembrie 1870 i s-a născut prințesa Maria, care, din păcate, la vârsta de 4 ani, s-a îmbolnăvit de scarlatină și difterie și a
decedat. A fost o lovitură cumplită pentru părinți și țară. Moartea
fetiței a provocat o rană veșnică în inimile părinților nemângâiați;
rămasă fără urmaș, a scris liedul Dâmbovița, în care și-a exprimat
durerea astfel: „Dulce e și fermecată/ Dâmboviță, apa ta - /cel ce tea băut odată/ Veșnic tot la tine-ar sta./ Am băut din tine poate/ Prea
cu mare drag și eu,/ Că’ngropai cu tine toate,/ Viața și norocul meu./
M’ai legat tu, dulce nume,/ De-al tău mal tu m’ai legat/ De când
doarme-aci’ngropat/ Ce-am avut mai drag pe nume”. (traducere
de George Coșbuc). Fiind o fire generoasă, a luat parte la durerile
altora, s-a arătat indulgentă cu cei vinovați și a căutat să-i ajute pe
cei obidiți și suferinzi. În Războiul de Independență de la 1877 s-a
devotat îngrijirii răniților, înțelegând în cel mai înalt grad suferința
fizică și morală, aducând mângâiere bolnavilor; nu întâmplător a
fost numită „Mama Răniților”. Cu un an înainte a fondat „Societatea
Națională de Cruce Roșie”, devenind președintă de onoare, iar în
1877, alături de generalul Carol Davila, inspectorul serviciului sanitar român, a creat „Serviciul de ambulanță”. Atunci, în zona Palatului Cotroceni, s-au construit două barăci pentru răniți, cu cei 38000
de franci, adică toate economiile sale la acea dată, iar gara
Cotroceni a fost transformată în spital sub conducerea doctorului
Wilhelm Kremnitz, cumnatul lui Titu Maiorescu. Pentru a-i înflăcăra
pe soldați în lupta contra turcilor a scris poemul „Straja Dunării”.
Subliniem faptul că în 1877 rușii au cerut ajutorul lui Carol I, din
acest an, românii devenind și mai respectați în întreaga lume, viitorul Rege fiind considerat erou, comandant al unei armate de eroi.
Crainicul biruințelor românilor în Războiul pentru Independență
pentru străinătate a fost Elisabeta; ea a dus faima României peste
hotare, trezind interesul străinilor. În 1879 a înființat„Institutul Surorilor de Caritate”.
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În 14 Martie 1881 România a devenit Regat, iar solemnitatea
încoronării primului Rege, prin Carol I, și primei Regine, prin Elisabeta, a avut loc la 10 Mai 1881. Timp de 30 de ani, această epocă
este considerată cea mai importantă din istoria țării noastre, legată
indisolubil de numele lui Carol I, Întemeietorul, cum l-a numit poetul Octavian Goga. Subliniem că rolul Reginei a fost hotărâtor.
Simbolul legăturii materiale cu pământul patriei lor a fost construirea Caste- lului Peleș între anii 1875 și 1883, falnica reședință a dinastiei române, unde se făcea muzică de cameră de două ori pe zi;
tot aici, a fondat „Atelierele de Artă și Meșteșug”, unde s-a făcut o
parte din valoroasele piese de atelier ale castelului; în paralel, a
primit lecții de pian de la Clara Schumann și Arthur Rubinstein. Datorită Reginei, România a participat la Expoziția Universală de la
Paris în anii: 1867, 1889 și 1900 cu articole tradiționale: broderii,
tapițerii și costume populare. În același an, 1881, ia naștere „Societatea Regina Elisabeta”, care, datorită donațiilor făcute de familia
regală, de Maria Cantacuzino, născută Mavros, precum și de alți donatori, a reușit să construiască un Azil pentru Bătrânii Săraci. În 1882
a înființat, la Sinaia, o școală, unde au predat doamnele sale de
onoare, iar în 1889, o altă școală primară în oraș. În 1896, s-a ridicat
„Policlinica Regina Elisabeta” cu scopul de a se acorda consultații
gratuite și medicamente bolnavilor lipsiți de mijloace, iar în 1903 a
înființat „Materna”, „Institutul Evanghelic al Diaconeselor” și „Sanatoriul Diaconeselor”, precum și o școală în Ploiești. Regina-Poetă a
mai patronat și alte societăți: „Leagănul Sfânta Ecaterina”, „Tibișoiul”
(președintă Maria A. Brăiloiu, care distribuia îmbrăcăminte copiilor,
venind în ajutorul familiilor în caz de boală sau incapacitate de
muncă a părinților), apoi alte societăți de binefacere din Iași, spitalul din Galați și altele.
În 20 decembrie 1904 a întemeiat Societatea „Pâinea zilnică”,
cu sediul la Institutul Surorilor de Caritate, cu scopul de a procura
hrana de toate zilele bătrânilor, bolnavilor și familiilor nenorocite.
În ultimii ani ai vieții s-a devotat ajutorării nevăzătorilor cu mașini
speciale de scris și tipărituri pentru aceștia în Braille. În 1906 a înființat „Azilul de Orbi Regina Elisabeta Vatra Luminoasă”, întâi într-un
local închiriat. Acum își vinde colierul de perle și cu banii adunați
din țară și din străinătate cumpără un teren pe care construiește o
clădire specială pentru nevăzători; însuși Regele Carol I a donat
500000 lei.
Regina-poetă și-a dat seama că portul național este unul din
elementele etnice care a contribuit la păstrarea și cimentarea neamului nostru. De la 1877, barăcile în care a fost spitalul militar rusesc le-a transformat în ateliere de țesut, în care au lucrat fete de la
țară. Din pânza țesută de ele s-au făcut cămăși pentru soldați,
cearșafuri și vestminte pentru copilele Azilului. În 1878, aceste ateliere s-au transformat în prima școală profesională din țară, numită
„Școala de Țesut Regina Elisabeta”. Aici, elevele au învățat croitoria,
broderia, confecționarea costumelor populare. Pentru a ajuta fiicele sărace ale țăranilor a înființat societățile: „Furnica” (16 mai
1882, prezidată de Elena Cornescu, născută Manu; broderiile confecționate aici vor fi apreciate la Londra și Paris de către marile Case
de Modă), „Munca” (1885, condusă de d-na general Fălcoianu,
oferind serviciu la domiciliu femeilor din popor, infirmelor, văduvelor și casnicelor) și „Albina” (1885, condusă de Elisa Brătianu, născută Știrbey, care facilita locuri de muncă femeilor de condiție, ce
se ruinaseră din diverse motive), cu bazare și expoziții permanente.
În 1905 a înființat Societatea „Țesătoarea”, care va construi o școală
și un atelier, contribuind la dezvoltarea artei decorative, dar a încurajat și cultura viermilor de mătase. Regina făcea străinilor
cadouri din lucrări și broderii naționale. În 1905, la Paris, s-a deschis
expoziția de broderie a Annei Roth, conducătoarea atelierului de
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broderie; despre această expoziție a scris elogios toată presa
franceză. De altfel, Societatea „Concordia” a fost înființată pentru
favorizarea industriei textile. În 1912 a organizat la Berlin expoziția
„Femeia în artă și meșteșuguri”, care a avut ecouri pozitive în presa
occidentală. Ea va fi cea care va introduce costumul național la anumite solemnități; la baluri, ceaiuri, primiri la București sau la Sinaia,
ținuta sa de gală era pitorescul costum național ca o țărancă de la
Argeș, care îmbracă cu drag iia, vâlnicul și marama. A învățat să țese,
luând lecții de țesătorie de la Margarita Miller Verghy, ajungând să
știe țese alesături în patru ițe, dar și să toarcă; pentru ea, munca
însemna o reculegere binevenită. A încurajat mereu doamnele din
înalta societate să aibă un rol activ în strângerea de fonduri și în
gestionarea actelor filantropice. În pofida multiplelor ocupații, audiențe, recepții, opere de binefacere, lucrări de corespondență,
tânăra Regină n-a încetat să scrie. Câteodată, Suverana cânta la
pian, orgă sau clavecin lucrări din Bach, Brams și Haendel, preferații
ei, dar și Beethoven, Shubert, Shumann, Mendelson, însoțită de
George Enescu, protejatul ei, căruia i-a dăruit o vioară Amati și cele
șaizeci de volume ale operei lui Johan Sebastian Bach (păstrate de
muzician în casa de la Dorohoi), sau de violonistul D. Dinicu; aici
s-au perindat scriitori, pictori, ori alți muzicieni, aducându-și fiecare
prinosul lor, dintre care amintim: Pierre Loti, Sarasate, Paderevski,
Rejane, Eleonore Duse, Sarah Bernardt, Rubinstein, Leconte de Lisle,
Maeterlinck ș. a.; Alecsandri își citea versurile, Grigorescu își expunea pânzele, toate într-o atmosferă de admirație, discreție și eleganță, încât părea că o undă de eternitate se oprea aici. A donat
Academiei Române cărți rare, manuscrise prețioase și obiecte istorice de valoare și deseori lua cuvântul în acest înalt for. Ca soție,
Regina avea un adevărat cult pentru Carol I. Oricât ar fi fost de ocupată, de îndată ce auzea că a sosit Regele, lăsa totul deoparte și-l întâmpina cu bucurie, zicând: „Regele nu trebuie să aștepte”. Amândoi au fost un exemplu de moralitate, răbdare, abnegație, demnitate și regalitate pentru națiunea română, știind să prețuiască tot
ce-i frumos pe pământ, fiind uniți într-un gând și urmărind aceeași
țintă. Ca mamă, și-a făcut datoria cu mare dragoste pentru fiica sa,
Maria, trecută la cele veșnice atât de repede în palatul de la
Cotroceni în 28 martie 1874, în Săptămâna Patimilor, Vinerea Mare,
fiind înmormântată în ziua Învierii. Pentru ea a lucrat „Evanghelia”,
dăruită Catedralei de la Curtea de Argeș pentru ca cele douăsprezece evanghelii să fie citite în fiecare an, în Joia Paștilor. Paginile
sunt încadrate cu litere gotice în aur sau argint într-un chenar format din flori de munte, frunze de laur, semințe de paltin, ori motive românești. O altă evanghelie a fost făcută în colaborare cu
viitoarea Regină, Maria, și a fost dăruită mănăstirii din Sinaia.
Într-una din evanghelii l-a pictat pe Enescu în chip de înger, pe care
l-a adoptat sufletește, considerându-l „copilul ei sufletesc”, încă din
1898, după ce i se cântase Poema Română, muzicianul având vârsta
de șaisprezece ani și jumătate. De asemenea, a lucrat broderii și lucrări de o rară finețe, dar și cu acul perdele din fir de aur și mătase
împodobite cu peruzele, topaze și mărgăritare pentru ușile împărătești de la biserici (Sinaia, pocrovățul de la biserica din Râșnov
etc.). Pentru cărțile bisericești a pictat chipuri de îngeri. A susținut
moral și financiar tinere talente sau artiști consacrați din România
și străinătate. De atenția ei s-au bucurat: George Enescu (cel care
i-a pus pe muzică multe din poemele sale), Dumitru Dinicu, Nicolae Grigorescu, Elena Văcărescu, I. L. Caragiale, Vasile Alecsandri,
Cella Delavrancea ș.a. Menționăm că filosoful ei preferat a fost Nietzsche. În privința legăturii dintre trecut și viitor, citez dintr-o
scrisoare echilibrată, adresată lui Enescu, datată 10 februarie 1900,
în care îl avertiza de tentația spiritului cosmopolit parizian: „Sângele să nu-ți trădeze patria și să nu te lași molipsit de superciviliza-

ția centrelor cosmopolite, care ne sunt tuturor folositoare pentru
perfecțiunea noastră, întrucât nu ne lăsăm cotropiți de curentele
decadente, pe care trebue din contra să le împrospătăm prin vioiciunea noastră. Aceasta să ne fie credința. Stăm la marginea unui
izvor din care alții nu s’au adăpat și nu se vor adăpa încă multă
vreme. Căci nu se poate pătrunde cu atâta ușurință în sufletul țării
noastre; numai după ce vei fi pătruns adânc de tot taina sufletului
țării, numai atunci ți se vor arăta minunățiile pe care le ascunde.
Dacă Alecsandri nu ar fi găsit decât Miorița și pe Toma Alimoș, - tot
ar fi făcut destul. Cred că ar trebui să te apuci odată să faci din Miorița o pastorală propriu-zisă, cu coruri, soli, orchestră, solo de flaut
și celelalte părți caracteristice. Nu din întâmplare te-ai născut pe
pământul românesc. Cu ușurință, bunul Dumnezeu te-ar fi putut
aduce pe lume și într’altă țară; dar se vede că trebuia să tragi folos
din pământul nostru, din vlaga noastră mare, tânără și vioae, precum și din acel nu știu ce, care va fermeca pe toți, fără ca ei să-și
poată da seama de ce și cum. Prin ce ai avut marele succes de până
acum? Tocmai prin ceea ce e curat românesc în opera ce ai creat.
Chiar și aceia cărora nu le-a mers la inimă ca nouă, tot și-au dat
seama de farmecul originalității și a puterii creatoare…// Apucă-te
de Miorița. Alecsandri îmi spunea că, pentru întâia oară în viața lui,
i-a fost frică să nu moară înainte de a fi ajuns acasă, atunci când trecea munții purtând cu el neprețuita baladă ce tocmai găsise; într’atât avea simțământul că descoperise un bulgăre de aur”. În final,
Regina nu uită să-i amintească că scrisoarea și limbajul ei îi vor fi
mai dragi la bătrânețe: „Iar când eu n’oi mai fi pe lumea aceasta, vei
reciti poate vreo scrisoare de a mea, găsind mângâiere într’nsa”.
Această epistolă sentimentală, dar sinceră, este semnată o vicemamă, după care adaugă: „de n’ai destulă vreme, nu trebue să-mi
răspunzi. Meditează numai și coboară-te pe cât poți în tine însuți”.
În 1906, când Goga a ajuns la Sinaia, Regina i-a spus, printre altele: „Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost când trei mii de ardeleni au jucat hora în lunca din fața Castelului Peleș. Moise n’a intrat
în Canaan, dar l-a văzut, așa a văzut Regele Carol Ardealul”, pentru
ca altădată Regina să-i spună: „M’a întrebat odată cineva, un străin,
de ce am zidit Castelul Peleș atât de aproape de graniță? Eu i-am
răspuns: de unde știi D-ta, că va fi totdeauna graniță?”; era o profeție pentru judecata posterității.
Principiile sale de viață le-a concentrat în aceste sintagme: „Nu
există decât o fericire: Datoria; nu există decât o mângâiere, Munca;
nu există decât o plăcere, Frumosul”. După moartea Regelui Carol I,
în 1914, (la vârsta de 75 de ani, murise în somn), Regina Elisabeta
s-a retras la Curtea de Argeș; aici s-a pictat după gustul ei artistic
fresca după legenda Meșterului Manole. Aici, a vrut să întemeieze o
școală pentru fete, bune la învățătură, de ofițeri și înalți funcționari
ai Statului, dar și alte fete dotate din alte medii, în vederea formării
unei elite feminine, propunând-o la conducere pe Alice Voinescu;
din păcate, această dorință a rămas neîmplinită. Într-o evocare făcută de Enescu în Revista Fundațiilor Regale (nr. 12/1943), intitulată
„Amintiri despre Carmen Sylva”, acesta i-a făcut o vizită la Curtea de
Argeș și a găsit-o „în tristețe, suferință, pregătită de moarte”. I-a spus
acestuia:„Nu mai sunt folositoare”. A murit în 2 martie 1916, la vârsta
de 73 de ani, fiind înmormântată în cripta de la Argeș. Ceruse ca la
înmormântarea sa să i se cânte„andantele din trio în mi bemol al lui
Schubert”, orchestrat de Enescu (atunci, bolnav de oreon) într-o
noapte și o zi, orchestra fiind condusă de violoncelistul Dumitru
Dinicu, care„a cântat-o la trista ceremonie”. Și-a închinat viața și gândurile poporului român cu care până în ceasul din urmă a împărtășit
toate bucuriile, suferințele și durerile, răspândind pretutindeni lumină și încurajare. Nu încape nicio îndoială că și în vremea ei a
funcționat invidia, ipocrizia și înșelăciunea. De o noblețe desăvârșită,
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înzestrată cu un temperament artistic înnăscut, cu dispoziții reale
pentru un cult estetic, îndrumat de finețe și amplă comprehensiune,
toate acestea au făcut ca trufia, ura și răzbunarea să fie sentimente
departe de ea. Pentru cei buni a folosit cuvinte de laudă, iar pentru
cei răi cuvinte de iertare. De aceea, a rămas în sufletele românilor un
model de bunătate, generozitate, înțelepciune și iertare. Contemporanii i-au găsit un singur defect: încrederea prea mare acordată
unor semeni de rea-credință pe care n-o meritau.
În timpul domniei lui Carol I s-au făcut câteva lucruri esențiale
pentru națiunea noastră: câștigarea Independenței, adoptarea
primei constituții, făurirea statului modern român, adoptarea monedei leu, crearea Academiei Române și a Băncii Naționale, construirea podului de la Cernavodă și a unei rețele feroviare întinse pe
circa 3800 kilometri etc. În 26 februarie 1899, cu 15 ani înainte de a
muri, Regele le-a cerut urmașilor să conducă țara după deviza:„Totul
pentru țară. Nimic pentru mine”. Dar, iată Testamentul său: „Alcătuind acest testament, mă gândesc înainte de toate la iubitul meu
popor pentru care inima mea a bătut neîncetat și care a avut
deplină încredere în mine. Viața mea era așa strâns legată de
această de Dumnezeu binecuvântată țară, că doresc să’i las și după
moartea mea dovezi vădite de adânca simpatie și de viul interes,
pe care le’am avut pentru dânsa.// Zi și noapte m’am gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe acum o poziție vrednică între
statele europene, m-am silit cu simțământul religios să fie ridicat și
desvoltat în toate straturile societății și ca fiecare să îndeplinească
datoria sa, având ca țintă numai interesele Statului. Cu toate greutățile pe care le’am întâlnit, cu toate bănuielile care s-au ridicat, mai
ales la înce- putul domniei mele, în contra mea, expunându-mă la
atacurile cele mai violente, am pășit, fără frică și fără șovăire, înainte
pe calea dreaptă, având nemărginită încredere în Dumnezeu și în
bunul simț al credinciosului meu popor. Încurajat și sprijinit de fruntașii țării pentru care am avut totdeauna o adâncă recunoștință și o
vie afecțiune, am reușit să ridic la gurile Dunării și pe Marea Neagră
un Stat înzestrat cu o bună armată și cu toate mijloacele spre a
putea menține frumoasa sa poziție și realiza odată înaltele sale aspirațiuni.// Succesorul meu la tron primește în dar o moștenire de
care el va fi mândru și pe care el o va cârmui, am toată speranța, în
spiritul meu, călăuzit fiind prin deviza:
Totul pentru țară
Nimic pentru mine.
Mulțumesc din suflet tutulor cari au lucrat cu mine și cari m’au
servit cu credință, iert acelora cari au scris și au vorbit în contra mea,
căutând a mă calomnia sau a arunca îndoieli asupra bunelor mele
intențiuni. Trimițând tutulor o ultimă salutare plină de dragoste, rog
ca și generațiile viitoare să’și amintească din când în când de acela
care s’a închinat cu tot sufletul iubitului său popor, în mijlocul căruia
el s’a găsit așa de fericit.// Pronia cerească a voit ca să sfârșesc a mea
viață, am trăit și mor cu deviza mea care strălucește în armele
României:
Nihil Sine Deo.”
Cel care l-a urmat la tron, regele Ferdinand I, Întregitorul de
Neam, a fost adus în România în 1889 și a urmat întocmai comandamentele predecesorului său. El s-a căsătorit în 1893 cu Maria de
Britania și Irlanda, nepoata reginei Victoria a Angliei, de asemenea,
demnă urmașă a Reginei Elisabeta, având același suflet cald pentru
poporul peste care a domnit. Regina Maria a numit-o pe Elisabeta
„făuritoarea de vise”. (va urma)
III
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Emilia Poenaru
Moldovan
Roman (fragment)

D

octorul privi numai cu un ochi dimineața posacă
filtrată prin jaluzelele întredeschise. Nu-i venea să
se dea jos din pat, știa că are multe lucruri de făcut,
nu știa exact ce, doar că sunt multe și oricum nu se mai putea
odihni.
Coborî din pat cu încetinitorul încrucișîndu-și picioarele pe
podea, din obișnuință, pentru că întotdeauna își lăsa papucii de
casă inversați: dreptul în locul stîngului sau mă rog, stîngul în
locul dreptului. De copil și-i lăsa așa, acum nu se mai putea
schimba nici dacă ar fi vrut. Surpriză, papucii de casă erau aliniați lîngă pat în poziția considerată corectă de majoritatea oamenilor, și în plus, nu era dormitorul lui, asta era clar.
Ce dracu... era la hotel, începeau să i se limpezească amintirile. Un polițist l-a adus, l-a cazat, i-a comandat mîncare la
cameră, ce mai, parcă era încă în State! A venit ieri, a aterizat la
Cluj după trei escale lungi și un zbor infernal de obositor, l-a
așteptat Feri, șoferul de la spital, l-a dus direct acasă, erau doar
50 de km, nu mai avea răbdare. A trecut cu vederea pînă și faptul că mașina lui cu care venise Feri să-l ia nu era curată așa cum
o întreținea el, avea chiar un iz de tutun, sigur măgarul fumase
înăuntru cît a lipsit. Voia să ajungă acasă cît mai repede, îi părea
bine că nevastă-sa nu-i acolo să-l întîmpine, era la Cluj la unchiul
ei, academicianul de 90 de ani pe care-l îngijea și de la care urma
să moștenească totul, adică o casă în centru, o vilă la Sinaia recuperată acum după revoluție și toate manuscrisele și drepturile
de autor.
Toată această avere prezumtivă au transformat-o pe crăcănata de nevastă-mea într-o persoană aproape acceptabilă, dar
nu într-atît încît să treacă cu mașina cu Feri pe la casa unchiului
s-o vadă, s-o salute după trei luni de sejur la fiica lor din State.
Voia să ajungă cît mai repede acasă – își amintea în dimineața asta puțin confuză. Să-și vadă întîi curtea cu tufele de
gutui japonez și liliacul, toate înflorite – așa era întotdeanua pe
vremea asta – să deschidă larg geamurile, apoi bufetul din lemn
de mahon cu ferestre mici de cristal unde-și ținea o adevărată
colecție de băuturi fine și trabuce din cele mai scumpe și să se
așeze în fotoliul Louis Quatorze – maică-sa era cea care vînase
asemenea rarități, pe vremea cealaltă cînd plecau evreii în
Palestina și își vindeau mobila din casă – să bea liniștit o „potîrniche”, așa-i plăcea să spună whiskyului Famous Grouse și să
fumeze o havană adevărată adusă din Cuba de soțul unei paciente, să asculte discul cu Rhapsody în blue și să răsfoiască în
liniște cărțile lui preferate despre Napoleon.
Americanii nu știu să trăiască, asta-i clar, parcă la ei e comunism, n-ai voie să fii mai sus ca ceilalți, e un egalitarism care nu
mi-a plăcut. Aici la noi e bine, oamenii mă știu că-s doctor, mă
respectă, li se pare normal să fiu mai sus ca ei că doar am făcut
atîta școală iar cînd le nasc nevestele, bărbații noștri sunt cei mai
respectuoși și darnici indivizi dintre toate neamurile.
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Da, acum își aduce aminte clar că a deschis poarta cu înfrigurare, l-a lăsat pe Feri să bage mașina în garaj și l-a expediat imediat,
făcîndu-se că nu-i vede figura alungită de dezamăgire. Îl chem
mîine la un pahar de țuică, dă-l în mă-sa. Acum vreau sa intru singur în casă, să-mi pun o potîrniche cu sifon – am lăsat sifon cînd
am plecat, ăla nu se strică - să stau în fotoliul meu cu un trabuc
între degete.
Dintr-o săritură fu în picioare, toate i-au revenit în minte, știa
de ce e la hotel și nu în casa lui. Fotoliul Louis Quatorze a fost
primul obiect din cameră asupra căruia i-a căzut privirea și a văzut
că nu era în poziția în care l-a lăsat. Catifeaua aurie pe care a aduso din Germania tot pe vremea aialaltă pentru schimbarea
tapițeriei se vedea pătată, măsuța, tot mobilă stil dar nu atît de
valoroasă ca fotoliul era plină ochi cu sticle goale. Pentru o fracțiune de secundă se gîndi la nevastă-sa dar nu, e imposibil, ea nu
poate pleca de lîngă bătrîn și mă știe că-s în stare să fac moarte
de om dacă îmi umblă prin lucruri, nu intră ea în sanctuarul meu
decît cînd îi spun că trebuie să ștergă praful. Oh, my God, ce-i
asta? Ușile cu ferestrele mici de cristal ale bufetului erau deschise
și înăuntru nu mai era nicio sticlă de băutură, niciun trabuc, niciun
pachet de țigări. Mai jos, sertarele unde își ținea discurile și
casetele cu muzică înregistrată erau întredeschise și se vedea că
cineva umblase, ascultase și nu mai pusese nimic la loc. A căzut
ca lovit în fotoliu și n-a fost în stare să reacționeze în niciun fel.
Telefonul, unde e telefonul.
Drumul pînă în hol unde e telefonul a fost cel mai greu de
străbătut drum din viața mea. Să scriu chiar așa? a întrebat polițistul, un tînăr de curînd ieșit din școala de poliție și pe care l-au trimis
de la secție la fața locului, după apelul disperat, bîlbîit și de neînțeles al doctorului la telefon. Ar fi trebuit să scrie el o plîngere dar nu
eram în stare să-mi opresc tremurul mîinilor, nu puteam scrie așa
că l-am rugat pe un puști pe care mi l-au trimis nesimțiții ăia mai
mari în grade pe care i-am ajutat de atîtea ori cu nevestele, concedii medicale, avorturi cu care pînă mai ieri mi-am riscat libertatea
și ei ce fac, cînd pățesc și eu un așa mare necaz îmi trimit un puțoi
care să mă întrebe pe mine ce să scrie.
Cui i-ați lăsat cheia, silabisea tînărul polițist ca la școală și pe
mine mă apucase burta ca întotdeauna cînd am mari emoții. Cum
era să-l las și să merg la veceu? Nici nu puteam fi atent la ce mă întreba. Doar nevasta lui avea cheia de la casă, Feri, șoferul de la spital avea cheia de la poartă și garaj... și mai cum? Mai cum ce? Cum
îl mai cheamă pe Feri? Asztalos. Dar nu are nicio legătură, v-am
spus, nu are el cheia de la casă, de ce întrebați?
Politicos, polițistul îi explică doctorului că nu se vedeau urme
de intrare prin efracție și prin urmare persoana care i-a băut toată
colecția de băuturi fine și i-a fumat toate trabucele și țigările, cel
mai probabil un bărbat, a intrat cu cheia și s-a lăfăit în fotoliul lui,
tănărul s-a ferit să repete după doctor Louis Quatorze, l-a și pătat,
probabil nu cu intenție, a ascultat muzică și în general se vede că a
fost neglijent cu toate lucrurile. De Napoleon nu s-a atins. Coniacul? m-a întrebat dobitocul ăla tînăr, nu domle, cărțile mele despre Napoleon. Credeam că ați avut și coniac Napoleon, se scuză
polițistul.
Doctorul dădu din mîini a lehamite și se scuză că trebuie să
meargă... știți, sînt de multe ore pe drum și nu am apucat. Sigur,
sigur, mergeți liniștit, eu mă mai uit pe aici să văd dacă descopăr
ceva.
Burta ca burta, aia se rezolva repede și trăgea apa, dar ce se
făcea el cu cealaltă problemă a lui mai gravă și care începea să-l
incomodeze și să-l facă așa nervos că nu mai rezista la prezența
cuiva.

Pe fereastră a intrat, am descoperit că e forțată una din ferestre.
Mi-am permis să dau telefon la secție și mi-au spus să vă însoțesc
la hotel în seara asta, casa trebuie sigilată pentru echipa care va
veni mîine. Băiatul ăsta vorbește ca din carte, se vede că abia a terminat școala, încă nu e dedat la rele și la ciubucăreli, așa că renunță
să se opună și-și făcu la repezeală un mic bagaj pentru o noapte,
atît trebuie să stați la hotel, o noapte, dom’doctor, semnați vă rog
aici, e declarația pe care am scris-o pentru dumneavoastră. Mi-ați
spus că alte pagube nu sunt, bijuterii, alte valori... nu, nu, le-a luat
nevastă-mea la Cluj cînd am plecat eu în State. Perfect, nu trebuie
să mai scoateți mașina, vă duc eu. Cheia să nu uitați să mi-o lăsați,
mîine va trimite șefu’ o echipă să ia amprente și să... vă e rău? Sunteți palid și mergeți greu, pot să vă sprijin dacă vreți. Idiotul, ăsta
sigur e o muiere deghizată în bărbat, ce, el nu știe că nu poți merge
cînd o ai sculată și coaiele umflate? Asta era reacția lui la stres
maxim.
Deși era zgîrcit și ținea la lucrurile lui mai mult ca la persoane,
acum nici nu-i păsa de toate sticlele alea goale sau de petele de pe
fotoliu, nici măcar nu-l interesa cine ar fi putut să intre la el în casă
pe fereastră. Singurul gînd era să ajungă repede la un telefon pînă
nu se face prea tîrziu și se culcă lumea și... chiar îi era rău de dorință
sălbatică de amor. Amor le zicea iubitelor lui ocazionale că face cu
ele, dragoste era prea romanțios, nu era pentru un ginecolog care
vedea toată ziua... mă rog, cum mai puteți dom’doctor să fiți atras
de femei după ce toată ziua sînteți cu ochii și cu mîinile în..., l-a întrebat Feri care era, trebuia să aibă un aliat, un șofer, un om devotat,
sigur, devotat pe bani dar oricum era de treabă, familist, avea patru
copii. Pe Feri îl va suna să meargă în căutare, sper să nu fi băut dar
acum polițiștii nu stau ei pe stradă să se uite după mașini.
Mă descurc, asta știu că i-am zis polițistului care părea și el
obosit și se grăbea să plece după ce mi-a comandat mîncare de la
room-service. L-am sunat imediat pe Feri care știa, a mai fost o dată
martor la o criză a mea, pe vremea cealaltă, cînd m-a pîrît una că
i-am făcut chiuretaj și au tăbărît pe mine acasă miliția și procuratura, am scăpat cu chiu cu vai și o sumă frumușică în mărci, dar
nu-mi păsa de nimic, voiam numai să i-o trag cuiva că altfel
simțeam că mor. Feri s-a speriat, atît de rău arătam, mi-a zis pe urmă
că n-a crezut că există așa o boală, s-a dus și atunci să caute disperat pe cineva din cele pe care le știa că au trecut pe la mine, dar
pe vremea aia se fereau și ele mironosițele, erau toate măritate,
neveste model acasă, nu voiau doamne ferește să apară în fața
lumii altfel decît le știau soții lor. Așa că a trebuit să mă căciulesc la
nevastă-mea care mi-a rîs batjocoritor în față dar tot i s-a făcut milă
de mine sau poate numai a fost precaută că dacă pățesc eu ceva,
rămîne pe drumuri. Îmi puneam acum toată nădejdea în Feri pe
care l-am luat de la masă, parcă văd ce l-a scuturat Rozi, pe el nu
putea să-l suporte dar în față era foarte politicoasă că știa ce bine
trăiesc după dom’doctor, ea și plozii ei.
Nici dușul rece de la hotel nu l-a calmat. Pînă venea șoferul cu
cineva, a coborît la bar să ia ceva de băut în cameră. N-a găsit decît
gin, a luat toată sticla și un tonic. A băut două pahare pînă a țîrîit
telefonul de la recepție și a fost anunțat că-l așteaptă cineva jos în
hol. Ce treabă bună revoluția asta! A scăpat de frica de denunțuri
pentru chiuretaje și putea merge la hotel oriunde cu oricine, nu-i
mai interesa pe recepționeri cu cine mergi. Lasați-o să vină la mine
în cameră, am spus cu aplomb. Oricum nu mă puteam deplasa normal, problema mea era încă prezentă și în plus mai și băusem două
pahare de gin tonic.
Nu e o doamnă, ci un domn, a hîrîit vocea băiatului de la recepție în telefon.
III
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Roxana Diana Toşu
pagină realizată de victor ConsTAnTin măruȚoiu
Roxana Diana Toşu (n. 19.12.1990, Cluj-Napoca) a urmat cursurile la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, specializarea Jurnalism, a Universităţii Babeş-Bolyai,
facultate pe care a absolvit-o în 2013 iar mai apoi a absolvit
nivelul Master ale aceleaşi facultăţi în 2019. A avut primul contact
cu poezia în anul 2000. Ca un copil dornic, dar stângaci în tainele
scriiturii, a exersat, a citit, iar primele roade s-au arătat abia în
anul 2004, câştigând locul I la un concurs epistolar, etapa
judeţeană, concurs organizat de Poşta Română. Sub îndrumarea
profesoarei de limba română de la acea vreme, Daniela Bunduchi, poemele sale au prins un contur demn de a urma calea

Mama
Tu, chip de soare
Îmbracă-mi suﬂetul în dragoste
În clipe de ﬂori albe
Să te rezemi pe fruntea mea
Sudoare, căldură și răsfăț
Mereu în neîncetate vremuri
Tu, mamă, tu
În veșnicia perfecțiunii care ești!

Neputință
Nu mai pot să scriu
de teamă că voi strivi apusuri
în ﬁecare vârf de creion.

Miercuri
Ești doar o zi de luni pe Pământ
Între atâtea palme de fericire
Care nu își mai găsesc liniștea pe străzi.
Marțea sunt eu
Eul este joi
Pământit în cercurile iadului
Unde nimic nu moare.
Vinerea ne așteaptă la marginea abisului
Să-i cântăm în curcubee
Toate zilele pe care nu le-am iubit.

Culori de inimă
Am întrebat-o în tăcere
Inima ridica din umeri.
Privea înainte întunericul
Părăsit parcă de gerul timpului
Arzând eternități.

ﬁrească a concursurilor şi a cenaclurilor literare. A devenit astfel
membră a Cenaclului literar „Traian Brad” condus de scriitoarea
Lucia Dărămuş, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”
Cluj-Napoca în anul 2003. La scurt timp, cenaclul a fost preluat de
Victor Constantin Măruţoiu (coordonator Cenaclul Vox Napocensis), dându-i astfel posibilitatea din 2007 să devină membră
a Cenaclului Vox Napocensis din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca.
Mai mult decât atât, Roxana Diana Toşu s-a făcut remarcată în
17 ani de activitate cenaclistică prin numeroase premii obţinute
şi apariţii literare.

Am întrebat-o în tăcere
Inima ridica din umeri.
Privea războaiele viselor
Dansate parcă de ani,
Iubindu-mă pe mine.
Am întrebat-o în tăcere
Inima ridica din umeri.
Privea înainte Soarele
Răgușit de sânge
Născător de demoni.
Am întrebat-o în tăcere
Inima iar ridica din umeri.
De ce se face târziu?

Nu mă uita
Uneori uit că în palmă crește suﬂet
Rareori durere
Uit să mă plimb ore în lumină
Cum o făceam de atâtea ori
Uneori uit că în ochi crește viață
Rareori gesturi
Uit să mă înrobesc în putere
Cum o făceam de atâtea ori
Nu mă uita totuși
Atunci când voioșia piere
Și ﬁința care am fost va ﬁ crescut

Chemarea poeților
Între noi și poeți nu există erori
Doar pietre șlefuite în note muzicale
-mormânt pentru cei rătăciți.
Între noi și ﬂuturi nu există prăpastie
Doar chemări și răsărituri apuse
-murmur de versuri

Himeră
Ai ascuțit dimineți
Cu chipul morții
Grăbit, fără sânge pe mâini
Ai plecat spre lună
Fără să o întrebi
De ce ne visează
Ai ucis zile
Fără să știi
Câte suﬂete primeau la schimb
Din când în când în uitare
Alteori în amintiri.

Apus
În urletul pescărușilor s-au predat armele
Pe buzele noastre surde se vede teama
Cum răsare printre oarbe cuvinte ca niște gloanțe
Mereu încătușate în propria identitate infantilă
Pe palmele noastre e scris în alb
Despre toate versiunile mute ale poveștii
Unde nici măcar literele nu mai zâmbesc
Unde nici războaiele nu se mai poartă în pântec
Nici dorința noastră să mai aplaudam soldații

Am învățat
Mă îmbrățișez cu fulgii
Și vreau să fugă luna după mine
S-au spart toate cioburile de suﬂet
Și-am învățat să ﬁu om

III
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Doamna Matilda §i Astrid citind în camera dinspre strad[
dAnA bAnu
Iedera se cățărase pe zidurile casei Doamnei Matilda și încerca
să vadă prin geam interiorul bătrânesc. Privea lung spre pendulul
care bătea ore vechi și spre fotoliile de catifea violet, deformate de
timp. Aici nu mai trăiește de mult nimeni! își spunea. Ordinea era
aceeași mereu. Locul obiectelor neschimbat. Nici urmă însă de praf
pe mobilierul bătrânicios.
Iedera se înșela. Doamna Matilda apărea în camera dinspre
stradă odată cu înserarea. În amurg era de ﬁecare dată acolo. Atunci
însă iedera era adormită deja. Nu o vedea.
Prin somnul iederei apăreau umbre în ﬁecare noapte dar nu le
dădea importanță. Cucerise doar peretele dinspre stradă. Casa avea
însă camere numeroase și înalte. Se înșirau una după alta, ca într-un
tunel în care timpul nu avea însemnătate, început, și sfârșit. Urcau
apoi spre etaj în cadență. Camerele aveau uși încadrate de un arc
armonios înspre tavan. Uși pastelate prin care Doamna Matilda trecea ducându-și zilele spre apus și nopțile către răsărit.
Când primele umbre ale serii ajungeau la Doamna Matilda, femeia intra în camera dinspre stradă și aprindea veioza cu abajur
verde, așezată pe măsuța de lângă fotoliu. Își punea ochelarii cu
rame metalice argintii și începea să citească. Scrisorile erau mereu
aceleași. Doar cărțile se schimbau uneori.
Părul argintiu al Doamnei Matilda avea ape violet. În lumina
verde a veiozei, dacă iedera nu ar ﬁ dormit și s-ar ﬁ ridicat în vârfurile picioarelor să vadă mai bine, ar ﬁ putut observa cum părul
femeii căpăta nuanțe fascinante. Ochii ei aveau pupile negre, de
foc. Păstrau o undă vagă din strabismul speciﬁc privirii femeilor frumoase. Acea nevinovăție crudă și aparentă care ascunde patimi
tenebroase și subterane labirintice ale timidității. Timiditatea femeilor, care dintotdeauna atrage bărbații precum lămpile înserării,
ﬂuturii repede trecători.
Un parfum suav și ﬂoral. Adolescentin. Era dintotdeauna al ei și
nu avea de gând să plece. Doamna Matilda părea fără vârstă. Gesturi timide. Nesigure. Un musaﬁr în propria-i casă.
*
Bărbatul ținea trupul femeii în brațe de parcă ar ﬁ fost parte din
trupul său. O prelungire a mâinii drepte, a umărului, a claviculei.
Femeia se gândea la amazoanele Pontului Euxin conduse de
Antiope. Îi traversaseră peste noapte visul. Femei-amazoane cu
sânul stâng tăiat. Deși îl avea, întreg și sideﬁu, simțea că bărbatul
care o ținea în brațe i-l luase cu totul. De parcă i-ar ﬁ aparținut dintotdeauna. Parcă toată partea ei stângă o părăsise și devenise a bărbatului.
Un viscol năpraznic spulberase zăpezile peste noapte, în vis, la
nord de Pontul Euxin. Amazoanele se culcau cu bărbați doar o dată
pe an. Pentru a-și păstra trupul întreg probabil. Bărbatul îți fură
trupul și rămâi fără contur. Flanezi aiurea prin viață. Cine ești tu când
rămâi fără trup, femeie? își spuse Astrid. Pupilele ei cu o urmă de
strabism abia perceptibil se dilatară.
Timpul era ascuns în parfumul ei adolescentin.
Crinii albi ai verii cu tulpinele lor lungi, spărgeau parchetul,
izbucneau în arteziene parfumate și grele în mijlocul încăperii.
Iasomia marocană decorând mobila cu urme de cer albastru
de Marrakech. Din rotocoalele notei parfumate de iasomie marocană se auzeau tobele bătând cadențat ritmuri berbere. Apăreau

fakiri care la lumina lămpilor cu gaz ungeau pereții cu umbre. Roșul
Marrakechului invada camera. Albastrul de cobalt al grădinilor Majorelle își arunca năvodul peste trupurile celor doi.
Caftane purpurii. Caftane verzi. Caftane roz. Unduiau prin aerul
încăperii. Aruncau eșarfe parfumate înspre tavan. Eșarfele planau
apoi prin încăpere la întâmplare. Medinele orașelor de la Atlantic se
arcuiau în zborul eșarfelor.
Riaduri vechi prin care locuiau oameni tăcuți, veseli, zgomotoși, triști, darnici, trecători.
Oameni adiindu-și viețile printre culorile Marocului, sub parfumul amețitor al iasomiei marocane. Brățări colorate sau alb argintii cu intarsii ciudate.
O lume întreagă, exotică și fără astâmpăr, într-o cameră cu fotolii violet și veioze mici cu abajururi verzi.
Și de la verdele abajururilor la verdele de vetiver. Aroma lui liniștitoare, temperamentală și lemnoasă. Prin ierburile înalte treceau
amazoanele de la nordul Pontului Euxin. Iarna lor se transformase
în vară înaltă cu parfum de vetiver.
Apoi ambra. Tămâie, smirnă, tonka, vanilie. Încălzind și cele mai
reci suﬂete și zile. Înveselind razele jucăușe care intrau prin
fereastra deschisă.
O cameră verde. O cameră albastru-cobalt. O cameră violet. O
cameră tânără. O cameră bătrână. O cameră fără vârstă.
Apoi Astrid se ridică din pat și se cuibări în fotoliul violet. Deschise cartea de pe măsuță și citi:
”Casa avea însă camere înalte și numeroase. Se înșirau una după
alta, ca într-un tunel în care timpul nu avea însemnătate. Camerele
aveau uși încadrate de un arc armonios înspre tavan.”
- Ia te uită, iubitule, în cartea asta apare o casă ca a noastră!
Strigă Astrid.
Bărbatul începu să râdă. Se făcuse dimineață. Venise timpul ca
femeia lui să își scrie micile însemnări zilnice. Spre seară le va reciti.
Îi place să intre în dormitorul ăsta dinspre stradă la amurg și să
citească tot ce a scris dimineața la prima oră.
Bărbatul se ridică din pat cu gesturi scurte și repezi. E înalt și
puternic. Se îndreptă spre fereastră. Se aplecă peste pervaz.
- Iedera asta va acoperi toată casa până la urmă. Spune el.
Apoi iese din cameră și intră în bucătărie unde se apucă să îi
facă femeii sucul de rodii pe care ea îl bea în ﬁecare dimineață.
*
Doi ochi își alunecă privirea chiar acum peste cuvintele acestei
însemnări. Sunt ochii tăi, Cititorule. Știu că ești aici. Te văd, te simt,
ție îți scriu.
Sper că vei ieși din rândurile acestea cu imaginea unei cărți
pline cu arome de crini albi, ambră și iasomie marocană. Cu umbre
și linii închipuind oameni care trăiesc în lumea aceasta uriașă. Cu
femei și bărbați care desfac lumea și o refac la loc într-o secundă.
O carte cu odăi care dau una în alta.
Fii iedera care se cațără pe zidurile acestei cărți!
Privește spre personajele Autoarei și nu uita: oricând poți deveni și tu unul dintre ele.
(Din volumul „O după-amiază cu Miller și Kerouac”,
în pregătire pentru publicare la editura Hyperliteratura)
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Despre trupul artificial §i sufletul p[tima§
menuţ mAximiniAn

M

oravuri şi năravuri – eseuri de
istorie a mentalităţilor - este
recentul volum semnat de Andrei Oişteanu, apărut la Editura Polirom, ce
surprinde, printr-o tematică variată, o adevărată oglindă a poporului nostru în comparaţie cu alte neamuri din vecinătate şi nu
numai.
Cercetător, membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie a Religiilor şi
profesor asociat la Facultatea de Litere,
autor de cărţi de antropologie culturală,
etnologie, istoria ideilor şi mentalităților
(“Grădina de dincolo. Zoophia”, “Mythos &
Logos”, “Narcoticele în cultura română. Istorie, religie şi literature”, “Ordine şi Haos.
Mit şi magie în cultura tradițională românească”, “Imaginea evreului în cultura română”, “Sexualitate și societate. Istorie,
religie și literature”) Andrei Oişteanu este,
cu siguranţă, o voce importantă care, prin
cărţile publicate, atât în limba română, cât şi
prin traduceri, aduce o imagine a ţării noastre pornind din străfundurile istoriei până-n
zilele noastre. Că mentalităţile noastre de
multe ori au fost încorsetate în negura timpului, că rădăcinile sănătoase ne-au folosit,
iar alte „patimi” ne-au ţinut undeva la distanţă de popoarele învecinate, dar şi de
drumul modernizării o dovedeşte şi volumul apărut la Editura Polirom.
„Suntem ceea ce purtăm. Schimbarea
la haine a României” este tema primului capitol care ne dovedeşte că un proverb precum „Nu haina face pe om” poate fi uşor
combătut din perspectiva antropologiei în
vatra satului nostru haina având rolul ei,
fiind, până la urmă, şi o oglindă a omului.
Să ne amintim cum ţărăncile noastre se
străduiau să realizeze cele mai frumoase
haine pentru familia lor ca mai apoi să le
arate în ceas de sărbătoare. În pledoariile lui
pentru temele cercetare, Andrei Oişteanu
face întotdeauna trimitere la scriitori. Iată,
spre exemplu, în 1851, în Studie moldovană, Alecu Russo spune „straiul face omul”.
Alecu Russo spune că„straiul turcesc, moale
şi larg, ar fi încurajat servilismul, corupţia şi
plecăciunea”, în timp ce „hainele nemţeşti ai
fi impus mai multă demnitate şi verticalitate fizică şi morală”. Ne amintim de sintagma „după vorbă, după port” care ar
trebui să caracterizeze fiecare comunitate

(În Scrisoarea a III-a, Mircea este descris de
Eminescu „Un bătrân atât de simplu, după
vorbă, după port”, însă cu fapte măreţe în
faţa lui Baiazid, după cum domnul nostru
spune: “căci moşneagul ce priveşti / Nu e
om de rând, el este domnul Ţării Româneşti”).
În 1932, Mircea Eliade, întors din India,
„face elogiul hainelor orientale, largi şi moi,
dar tocmai din perspectiva unei vieţi sedentare, împotrivindu-se celor care consideră hainele europene ca fiind confortabile”, ne spune Oişteanu. Din multitudinea exemplelor pe care le dă mai amintim
părerea lui Tudor Vianu, care pune portul
românilor în ecuaţie cu mentalităţile şi instituţiile lor, contrazicându-l pe Titu Maiorescu care spunea că civilizaţia modernă a
românilor este „de forme fără fond”. Autorul cărţii subliniază că şi azi am putea trage
unele învăţăminte din comportamentul
strămoşilor noştri.
În capitolul II, intră în detaliile tehnice
ale ţesăturilor, a căror denumire era dată
mai ales în funcţie de locul în care erau făcute. Astfel, ne dă exemple precum olandă–
pânză albă de in, fină şi deasă, folosită la
confecţionarea lenjeriei de corp şi de pat,
precum şi a feţelor de masa; floranţă – mătase uşoară pentru căptuşeală, numită şi
atlaz (atlas sau aclaz) de Florenţa; damasc(ă)
şi (h)alep oraşul sirian (H)alep (unde se
producea şi se comercializa mătasea) a dat
numele unei unităţi de măsură („cot de
Halep” = 0,688 m).
Şi azi folosim expresia „a te da în stambă”, mai ales în sensul peiorativ de a te face
cunoscut, de a apărea la ziar. Câţi dintre noi
ştim că stamba era o pânză de bumbac ief-

tină „revoluţionară în epocă, la care decoraţiunile, ornamentele, broderiile, „florile”
(„stambă înflorată”), „alesăturile” nu sunt realizate cronofag, prin brodarea cu acul şi aţe
colorate, ci prin presarea, imprimarea, prin
„stamparea” pe ţesătură a unor modele (tipare) decorative”. Aşadar, stambare înseamnă presă, teasc (de tipografie), imprimare, tipar, ziar.
Iscusimea lui Andrei Oişteanu se vede
prin alegerea temelor, căci cine s-ar fi gândit la conotaţiile culinare ale puterii şi corupţiei adunate în capitolul „Politică şi delicatese”, pornind de la scrierea lui Caragiale
din 1897. Noi mai cunoaştem acest titlu
mediatizat în ultimii ani şi prin intermediul
unei emisiuni a lui Mircea Dinescu în care
politicienii erau invitaţi să gătească şi cărora
lăutarii le cântau la masă, la ureche.
Andrei Oişteanu încearcă să extragă
teme din stilistica discursului politic ce
abordează această parte culinară. „În politica românească, ori mănânci, ori eşti mâncat. Cu alte cuvinte, ori stai la masă, ori eşti
în farfurie. Nu este vorba doar că partidele
mari „le înghit” pe cele mici sau că politicienii „se mănâncă” între ei, „se muşcă” unii
pe alţii, „ling unde au scuipat”, „muşcă mâna
care i-a hrănit”, „înghit găluşca” sau „o broască râioasă”, „mănâncă bătaie la alegeri” etc.
În general, totul se leagă de faptul că puterea politică este strâns asociată cu termeni
alimentari precum „ciolan”, „mălai”, „caşcaval”, „oală cu smântână” sau „borcan cu
miere...”, spune antropologul. Bineînţeles că
nu putea lipsi dintre abordări ciolanul, „simbolul premodern al puterii politice”, despre
care Oişteanu spune că este „cel mai trivial
termen”.
Vorbeşte apoi despre proverbul „pofta
vine mâncând”, amintindu-ne de faptul că
odată ajunşi la putere, anumiţi politicieni
prind gustul acesteia, sau că cine dă de borcanul cu miere nu are cum să nu guste din
acesta. Tot noi, românii, vorbim despre
pâine şi cuţit şi despre cum se împarte
hrana către popor de către cei care le deţin.
„Vorba lui Caragiale : „Când e vorba de delicatese, nu se mai încape politică” (Politică şi
delicatese, 1897)”. De fiecare dată când sunt
campanii electorale se vorbeşte despre cei
flămânzi şi cei sătui, eseistul atrăgându-ne
atenţia asupra mentalităţii noastre: „Cea
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mai sinistră motivaţie electorală pe care o
aud în preajma alegerilor la oamenii simpli
(rus. prostoi = „simplu”) are şi ea conotaţii
culinare : „E bine să nu alegem alţi politicieni, că ei vin în fruntea bucatelor mai
flămânzi şi vor muşca mai cu nesaţ din caşcaval. Să-i alegem tot pe cei vechi, că sunt
deja sătui şi vor fura mai puţin” scrie în carte.
Şi cât s-ar putea extinde discuţia aici, uitându-se că de multe ori săracul a fost mult
mai bogat în înţelepciune, precum în colinda arhaică unde Dumnezeu cocobrât pe
pământ a găsit un loc la masă nu la casa bogatului, în centrul satului, ci la casa săracului. Vorbim aici de bucate pentru sufletul
nostru.
Multe ar fi de spus şi asupra temei „Ţara
Meşterului Manele”, parafrazând una dintre
profundele teme ale poporului nostru, cea
a Meşterului Manole. Dacă astăzi cuvântul
manele a căpătat un sens negativ prin cei
care au denigrat cântecul, tema aceasta era
pomenită în 1920 de Eugen Lovinescu, când
vorbea de orientalizarea României. Surprinde o abordare precum„Codul manelelor
elegante”, în care se face un periplu al acestui gen muzical în Ţările Române încă din
1652 de către cărturarul turc Evliya Celebi.
În secolul XIX, Lazăr Şăineanu definea termenul maneá (din tc. mani) ca fiind un cântec de dragoste turcesc, cu versuri în catren
şi cu o melodie duioasă şi tărăgănată.
Cine ştie azi că manele culte a compus
şi a cântat Dimitrie Cantemir.” El şi-a început
studiile muzicale în 1691, la 18 ani, pe vremea când fusese lăsat ca ostatic de lux la Istanbul, de tatăl său Constantin Cantemir,
domnitorul Moldovei (de aici şi numele turcizat de Kantemiroğlu = „fiul lui Cantemir”).
Dimitrie Cantemir a scris în limba turcă un
tratat despre muzica orientală şi a elaborat
un sistem de notaţie muzicală cu litere
arabe, „invenţiune necunoscută mai înainte
turcilor” – cum scria însuşi Cantemir. A compus o lucrare şi în limba română, Introducere în muzica turcească (1711-1720), lucrare care, din păcate, încă nu a fost descoperită” scrie Oişteanu.
Alecu Russo consemna în secolul al XIXlea adevărate„chefuri cu manele”, ultimii ani
au ştirbit din conotaţiile muzicii lăutarilor
de altădată, Andrei Oişteanu subliniind că
„în pofida unei istorii venerabile şi a unor
origini onorabile, manelele de astăzi au exacerbat partea lor de vulgaritate, începând
cu simplismul (infantilismul) textelor cântate de gurişti şi terminând cu senzualitatea
(uneori obscenă) a mişcărilor erogene ale
dansatoarelor „din buric””.
Un subiect sensibil care are mari cono taţii de-a lungul istoriei este cel în care biblioteci întregi au ars, conducătorii vremii
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dorind astfel sau să renege trecutul sau să
ascundă prezentul. „Delictul de bibliociv”
este gândul sub care îşi aşază gândurile
Oişteanu, numindu-i pe cei implicaţi în asemenea acte distructive demoni şi despoţi
bibliofobi. „În mitologia universală, furarea,
ascunderea şi distrugerea cărţilor sunt puse
exclusiv pe seama demonilor şi au ca rezultat imediat regresiunea Cosmosului în
Haos”, spune autorul.
Iată ce afirma în 1820, la doar 23 de
ani, poetul Heinrich Heine: „când sunt arse
cărţile, le urmează oamenii”. Adică, pe tălmăcirea lui Andrei Oişteanu „cartea este
identificată cu cărturarul. Ea devine o
efigie (spirituală) a acestuia. Arderea efigiei este un act magic, care provoacă eliminarea simbolică a adversarului”. Tot el
aminteşte de Revoluţia din 1989, când, în
Bucureşti, singurele vitrine sparte au fost
ale librăriilor din care au fost furate cărţile
lui Ceauşescu.
Cercetarea serioasă este piperată, pe
alocuri, cu mici idei ce ne fac să zâmbim
precum, în cazul de faţă, folclorul infantil
al copiilor, cei care spuneau „A venit vacanţa/ Cu trenul din Franţa, / Hai copii la
joc, / Cărţile pe foc”. Eu ştiam mai departe
„ Să nu mai citim/ Că ne îmbolnăvim”, aici
însă este „Moarte profesorilor, / Dărâmarea şcolilor„. Nu pot să nu-mi amintesc că
o zicală din zona noastră era aceea de a
unge şcoala cu slănină pentru a o mânca
câinii.
Tot la capitolul cărţi sau manuscrise, trecându-ne prin gând multe dintre testamentele scriitorilor noştri, dăm şi noi exemplul
lui Francz Kafkka, cel care îi cerea prietenului Max Brod să-i ardă după moarte toate
manuscrisele. Kafka i-a trimis, dintr-o clinică de lângă Viena, o epistolă testamentară,
scrisă pe patul de moarte: “Dragul meu
Max, Ultima mea dorinţă : tot ceea ce las în
urma mea (adică în biblioteci, în comode,
pe masa de scris, atât acasă cât şi la serviciu,
sau oriunde e posibil să fi ajuns ceva) sub
formă de carnete de însemnări [= jurnale],
manuscrise, scrisori, ciorne ş.a.m.d., totul să
fie ars, fără să fie citit nimic “. “Dar Max Brod
i-a (re)citit manuscrisele şi a realizat încă o
dată ce valoare uriaşă conţin. Romanele
Procesul, Castelul şi America – ce-i drept,
neterminate – se aflau printre ele, împreună
cu alte mii de pagini literare, jurnale şi scrisori, toate de o valoare inestimabilă” spune
Oişteanu.
Pentru aş arăta sacrificiul, unii scriitori
recurgeau la gestul de a-şi aprinde manuscrisele după terminarea unui proiect. „Distrugerea de către scriitori a propriilor cărţi
şi manuscrise este o stranie formă de bibliocid”, este de părere Oişteanu.

Apoi, un alt gând care ne pune un semn
de întrebare este cel al cărţilor nescrise din
cauza comuniştilor: „cine ar putea să facă
socoteala tuturor cărţilor care nu s-au născut sau au murit în faşă în timpul regimului
comunist, în jumătate de veac de singurătate? Întemniţarea, uciderea sau exilarea
multor cărturari, interzicerea dreptului de
semnătură, nepublicarea atâtor cărţi”.
Cartea lui Andrei Oişteanu vorbeşte
despre trupul artificial conturat prin tatuaje,
proteze, ochelari, măşti, peruci şi toate consecinţele acestora, înfierări, rinoplastii, sulimanuri, despre oglinda mit, oglinda cuvânt,
oglinda obiect, despre spaţiul mioritic şi
cel maritim, despre noţiunile de stânga şi
dreapta, polarităţi ideologice, religioase,
lingvistice, despre istoria şi etnogeneza găgăuzilor, disputele teologice din Europa
medievală.
Un studiu amplu este dedicat duelului
şi onorii masculine la români, pornind de la
însemnele unor cărturari precum Cantemir,
Alecsandri, Negruzzi, Haşdeu, Caragiale,
Maiorescu.
Despre volum, Mircea Cărtărescu spune,
pe coperta IV, „Ca antropolog, etnolog, istoric al religiilor și al mentalităţilor, Andrei
Oişteanu este o personalitate foarte clar
conturată în cultura română. Însă mi-aş dori
să subliniez o altă trăsătură care mă apropie
foarte mult de el, anume curiozitatea. O curiozitate nestăpînită, una care îmbrăţişează
toate aspectele vieţii. Andrei Oişteanu este
un om ce scotoceşte în locuri în care puţini
dintre noi ar scotoci, un om care caută lucruri «interesante» în sensul lui Kierkegaard,
caută lucruri despre care simţim cu toţii că
înseamnă ceva mai mult decît se aşteaptă
oamenii să însemne. Cele mai recente cărţi
ale sale, cea privind imaginea evreului în cultura română şi europeană, cea dedicată narcoticelor în cultura română şi cea consacrată
sexualităţii, reprezintă o culminare a acestei
curiozităţi intelectuale deosebite, pentru
care îl apreciez atît de mult pe Andrei”
Această incursiune prin istoria mentalului românesc, abordată într-un mod
cursiv, dar şi provocator prin cele XVI capitole. Este o frescă pe care Andrei Oişteanu o
propune generaţiilor actuale. O perspectivă
nouă care nu exclude teoriile înaintaşilor pe
care le aşază în acest volum şi care, împreună cu gândurile celui care fericit îmbină
noţiunile de antropologie, istorie şi etnologie, dau un tot unitar.
O carte musai de citit dacă vrem să ştim
cine am fost şi cine suntem, pentru ca mai
apoi, în cunoştinţă de cauză asupra structurilor identităţii noastre, să ştim bine ce ne
dorim să fim.
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Eu nu tr[iesc decît atunci cînd scriu
ioAn HolbAn

O

legendă aztecă spune că atunci
cînd o comunitate îşi ucide
Bătrînii, îi alungă, îi exilează sau
îi extermină, aceasta va muri şi i se va
şterge numele: este una dintre temele
dominante ale poeziei lui Răsvan Popescu
din Protestul brazilor de Crăciun, struc turînd, probabil, cele mai frumoase poeme ale cărţii; astfel, într-un poem emblematic, Răsvan Popescu scrie despre “obiceiul” eschimoşilor din vremurile vechi,
care îşi expediau primăvara bătrînii pe
banchize, spre sud, spre topirea gheţii şi
moartea sigură a celor deveniţi de prisos:
“În vremurile vechi eschimoşii aveau un
obicei/ Pe care n-aș vrea să-l caracterizez
în niciun fel,/ să n-avem vorbe/ Consemnat în jurnalul/ unui explorator dispărut
prin nămeţi/ Acela de a expedia primăvara b-ă trînii pe banchize/ Duse de curent sub stele, spre sud/ Pînă cînd se
topeau de tot/ Evitînd astfel conflictele
generaţionale.../ N-a crezut nimeni în spusele acelui călător/ zdruncinat pînă cînd/
Un căpitan de balenieră a dat noaptea
peste/ un asemenea vehicol/ Din fericire
bătrînul a fost tras la bord cu o cange/ De
părul său lung ca o algă/ Nu se ştie cît a
navigat singur, tăcut/ Vorbea o limbă
necunoscută, guturală/ Și repeta obsesiv,
Nanuu.../ Dar nu era acolo niciun lingvist /
Care să descifreze misterul din cuvînt,/
universul din spatele lui/ Savanţii nu
lucrează pe baleniere, că pute a seu/
Poate că era numele lui/ sau ecoul ţinu tului său fantomatic/ Care nu apărea pe
nicio hartă.../ A fost predat autorităţilor
din primul port,/ s-a întîmplat să fie
britanic/ Autorităţile i-au întocmit acte de
supus regal/ (Francezii l-ar fi făcut cetă ţean)/ Ca să nu mai bîntuie prin lume fără
paşaport/ În ordinea omului alb libera
circulaţie are limitele ei/ au fost şi cîteva
articole de presă,/ între care și al meu/ Am
dat-o pe ciocnirea civilizaţiilor,/ temă încă
nedezvoltată/ Și care va face succes/
Nanuu a stat o vreme prin spitale/ Avea,
fireşte tot felul de beteşuguri,/ boli de generative/ Dar nu şi asigurare medicală/
Aşa că, în cele din urmă/ a fost transferat
într-un azil public/ Un soi de depozit de
epave umane/ De unde în scurtă vreme a

dispărut./ N-am mai auzit nimic despre el/
Pitit prin parcuri, parcări, pubele/ Pînă
cînd am aflat că furase o luntre din port/
Vai de capul ei, lua apă, nici pînze nu avea/
Dar pe el nu l-a interesat/ A fost semnalat
de un vas de război,/ în apele internaţionale/ Plutea, dus de curent, spre sud...”
(În derivă).
În altă parte, plecarea bătrînilor surpă
satul, biserica, pentru că, atunci cînd
bărbaţii şi femeile locului pribegesc, zidurile nu se mai ţin în picioare: “De sus,
din dronă pare o carie uriaşă/ O măsea
putredă, stricată/ Pînă şi pereţii de piatră
s-au măcinat/ Și sfinţii s-au decolorat ca

nişte spectre/ Îmi iese o fotografie de
efect/ Asta fac eu, transmit emoţii,/ pun
oamenii pe gînduri/ Și ei zic că e artă.../
Este cea mai bună versiune a mea/ Iată, se
vede acoperişul surpat înăuntru/ Și turla,
ca un semn fundamental/ Frînt, îngenuncheat.../ Împrejur niciun suflet, nicio umbră de pom/ Doar mormintele mistuite de
soare, înghiţite/ De iarba înaltă, tăioasă/
Scaieţii ce se urcă pe mine, răcăciuni/ Și
fuioare de praf fugărindu-se/ Ca nişte

copii care au fost.../ Bărbaţii locului au
pribegit, căutîndu-și norocul/ Cu femeile
lor cernite, bocitoarele/ Cu odoarele,
icoanele, tainele/ Și rugăciunile sfioase,
şoptite/ Pînă cînd n-a mai rămas nimic/ Să
țină zidurile în picioare” (Biserica surpată). În sfîrşit, ultimul bătrîn, poetul
însuşi, închide o lume crepusculară, un
univers deceptiv în care nu mai sînt
sărbătorile de altădată, cînd “Paştele a
ajuns o petrecere colectivă”, festival “la
mare, la munte, la grătar”, unde fiecare îşi
trăieşte apocalipsa “personală”, uitînd că
Apocalipsa e atunci cînd va decide El, cum
se spune în Sfîrşitul lumii, cu o fiinţă omul noii lumi - suspendată, o fiinţă a
intervalului, ca şi lumea în care evoluează,
trăind la limita suportabilităţii (i)realitatea
imediată (de la războiul Crimeii, arestarea,
în Rusia, a lui Navalnîi, pînă la catastrofa
Covid, în poeme precum Exerciţii de întins nervi, Un mare, mare minus, Semne
și simptome), prăbuşită în rutină, în
plasma unui cotidian cenuşiu, repetitiv, ca
în Neastîmpăr sau Trăirea intermitentă:
omul noii ordini, fiinţa intervalului, bătrînul care trebuie să plece pentru că lumea
lui s-a prăbușit: “Din tot ce aveam n-am
luat cu mine/ Decît un costum scorţos şi
pantofi de lac/ Care totdeauna m-au
strîns/ Sufletul s-a scos primul, s-a
înălţat rapid ca şi cînd/ Demult aştepta/
A mai dat el semne.../ Și m-a lăsat în urmă,
materie/ Învelişul de prisos.../ N-am putut
să-l urmez şi nici n-am veşti de acolo/
Vede el ce şi cum, nu-mi fac griji/ E băiat
descurcăreţ.../ Casa cu flori a rămas copiilor/ Se va moderniza după gustul lor şi
al urmaşilor/ Camerele se vor comparti menta după nevoi, cu/pereţi de rigips/ Şi
vopsea antifungică, sunt cam ipohondri/
Poate or să mai înalţe un etaj, două/ Și va
deveni o investiţie, nu o casă/ Obiectele
care mă înconjurau, familiare, vor trece/
dintr-o mînă în alta/ Pînă se vor toci şi se
vor muta în tîrgul de vechituri/ Îmi pare
rău după stiloul cu peniţă aurită/ Îl ţineam
pentru autografe, să fac impresie/ Și bastonul cu măciulie de argint,/ îmi dădea un
mers domnesc/ Cărţile mele vor lua
drumul anticarului,/ se vor umple de praf/
Cine mai are vreme de lectură, a obosit şi
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şcoala/ Noi am apus neobservaţi, nebăgați în seamă/ Azi e cu tablete, laptopuri,
device-uri, podcast-uri/ Poeţii mai smart
scriu pe Instagram, pe Youtube/ Aşa cum
alţii postează pisici fericite/ În goana după
like-uri/ Să prindă atenţia într-o sută de
cuvinte/ Și încă pe atîtea în argou, să ţină
pasul/ Iar navetiştii îi citesc pe smartphon,
între două staţii.../ Mie îmi plăcea să dau
pagina cu degetul/ înmuiat în gură/ Un
obicei nesănătos, de la care mi s-a tras/
Altfel de unde virusul?!/ Izolat în turnul
meu de fildeş, marginal/ În luxul meditaţiei, împletind cuvinte/ Altă explicaţie
nu văd.../ În sfîrşit, ce-a fost a fost, să
trecem/ Fizic nu mai exist şi totuşi/ Numele va mai rămîne o vreme deasupra/ Ca
un strigoi bîntuie derutat/ Ca un ecou mă
strigă/ Numai el mă mai ţine aici...”
(Numele scriitorului).
Topos-ul poeziei din Protestul brazilor de Crăciun, al bătrînului exilat, ucis
este spitalul unde e “linia de finish” din
Demon şi unde fiinţa ajunge după “un
drum lung”, o cursă care se termină,
pentru că lîngă spital “nu mai e loc”, pe un
stadion cu tribunele goale, într-o viaţă
suprimată, căutînd, în fond, un fel de a
amîna scadența, într-o elegie a celor
“relocaţi”, “într-un fel de rezervaţie accesibilă, Rezervaţia de vîrstnici “unde ni
se spune seniori”, la capătul unui fir autobiografic, “la mama lui mama, Maman”,
între nişte figuri lirice antologice, visînduse într-o casă călătoare, în drum spre
Dunăre, “cu stupii înşiraţi pe un dig” sau
într-un sat de pescari, Maestrul, unul
dintre cele mai puternice personaje lirice
din poemele narative, cum se subintitulează volumul lui Răsvan Popescu şi din
poezia noastră de azi: “A fost actor cu A
mare/ Cum juca el moartea, n-a mai fost
altul, amuţea sala/ Și el îşi rîdea în barbă/
Îndrăgit, ovaţionat, aplaudat în picioare,
adulat/ Și în cele din urmă uitat.../ Sunt
ultimul lui spectator, la scena deschisă/
Din satul de pescari care n-au auzit de
Cehov,/ Shakespeare/ Fericiţi cînd vin
scrumbiile să se împuieze/ Se gospodărea
cum putea în casa de paiantă/ Cumpărată
cu banii lui de-o viaţă, la pachet/ Cu o scenografie complicată/ Tot felul de acareturi, coteţe, barăci/ O lotcă pe uscat, cătrănită, un ceaun crăpat/ Plase, vintire,
cîrlige de morun înşirate pe fir/ Linguri de
ştiucă, de avat și plumbi/ Pe care singur le
meşterea la menghină/ Apoi le rătăcea
prin neştirbitele magazii, ateliere/ Ca întro scenetă scotocea, încuia, drăcuia/ De
cînd îi dispăruseră nişte scule/ Pe care de
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fapt le uitase în baltă/ Purta la brîu un şir
nesfîrşit de chei,/ ca un paznic de puşcărie/ Le încurca între ele, le scăpa/ printre
degetele amorţite, chircite/ Am fost
ultimul lui musafir, la un şpriţ sub lună/
îmi spunea, cu vocea lui inconfundabilă:
ai să auzi,/ a murit Maestrul!/ Și ai să
întrebi cum, cum?!/ Căuta o cheie...”
(Epitaf).
Fiinţa din poemele lui Răsvan Popescu
(de)gustă pînă la capăt “dulceaţa” suferinţei, ca în oximoronul eminescian, trăind
ceea ce Unamuno numea sentimentul
tragic al vieţii şi de aceea imaginează,
caută cu febrilitate spații de fugă, securizante, fante pe unde să se salveze în
rezervaţia celor relocaţi; în vis, de exem plu, într-un castel, un “edificiu imaginar,
nesigur, răsucit în ax” sau abandonînduse pe un pat de spital, cum se spune în
Castelul din vis și Trupul ostil, în casa
bătrînească de la țară, ca o eliberare
temporară în aceeaşi dezabuzare, însă,
adăugîndu-se lui Petca sau Maestrului “cu
cheile la brîu” (“M-am întors în casa bătrânească de la ţară/ Unde toate parcă
trec mai încet/ Am nevoie de spaţiu, am
nevoie de timp/ Mi se pare un loc potrivit
să aştept/ în obscuritate, în tăcere, mă
pregătesc/ După o alergătură de-o viaţă,
nici nu ştiu cînd s-a dus/ Singur-cuc, aşa
mi-a fost soarta/ Singur trebuie să ştiu
unde-mi sunt lucrurile/ De-asta nu e bine
s-o lungeşti prea mult/ Poate voi mai fi
îngăduit, poate nu.../ Am intrat din nou în
remisie, totuşi durerea/ mocneşte, prognosticul e rezervat/ Încep să mă satur.../
Nu mă mai suport aşa, vulnerabil/ E o
asigurare, dacă boala se întoarce/ Rece,
metalic, greu, cu șapte cartuşe în încărcător/ Îl ţin încuiat, vă daţi seama, port
cheia la mine/ Oficial l-am luat pentru
apărare şi ei m-au crezut/ Sunt un om de
încredere, capabil, performant/ Toată
viaţa am predat logistica, nimic periculos/
Totuşi odată am tras într-un popîndău
moţăit în cîmp/ Din reflex, din instinct,
naiba știe/ Cine trage într-un hîrciog
păduchios?!/ Dar iepuri nu mai sunt la noi,
demult.../ Amîndoi ne-am speriat îngrozitor/ El a tulit-o năuc în gaura lui/ Eu
m-am bucurat că nu m-am împuşcat în
picior/ Toată lumea fericită!/ Are ţeava
scurtă, reculul puternic, îl ţin cu două
mîini/ Și așa abia am nimerit o uşă de
hambar, la zece paşi/ Vreo două boabe le
țin la o adică,/ dacă intră hoţii peste mine/
Lumea zice că am valori, dacă am armă/
Dă-i încolo de proşti!/ O să găuresc tavanul, le vîr frica-n oase/ Aşa o să mă

amuz…/ Cîinele ăsta expirat şi loial/ abia
se tîrîie de la soare la umbră/ A depăşit
durata programată, semănăm noi pe
undeva/ O să-mi tremure mîna, să zicem
două/ La sfîrşit, unul singur îmi trebuie/
M-am antrenat între timp...“ (Șapte cartuşe); în înalt, chemînd transcendenţa,
rostogolind fiinţa interioară în sus, ca peun horn“, în basmul regăsit al copilăriei,
exilată pe o insulă, a inocenţilor, în lumi
exotice (Maldive, Thailanda, Seichelles,
Guadelupe în Vecie de vînzare) şi altele,
în răni, amputări, tulburări anxioase (Somalia, Kuwait, Irak, Afganistan, Siria în
Clubul veteranilor): spaţiul deplin secu rizant se află în poezia însăşi şi în figura
poetului care îşi creează dublul, urmaşul,
ceea ce rămîne după ce bătrînul va fi
dispărut: “Din gîndirea mea fragmentară
înalţ/ O alcătuire de cuvinte zburătoare/
Roiesc în jurul meu, se atrag/ Se cheamă
unele pe altele, se asociază/ O plăsmuire,
o închipuire.../Un edificiu imaginar, nesigur, răsucit în ax/ Ca un castel din cărţi
evitînd/ Tot atîtea interogaţii, încarnări în
gînd/ Mă prind în joaca, în vîrtejul lor/ Eu
sunt toate acestea?/ Fiecare gîndeşte
altfel lumea, natura umană/ Descifrează
tainele universului,/ aprind imaginaţia.../
Și în fiecare am locuit cîndva/ Însingurat,
încîlcit, stîngaci chiar/ Sustras dintre
lucrurile obişnuite, comune/ Absorbit.../
Dar acum abia dacă mi le amintesc/ Nu
mai sunt decît nişte carcase goale,/ cochilii friabile/ Îngrămădite unele peste
altele pînă sus/ Mă ia ameţeala.../ Mai
departe îşi aparţine, se autoconstruieşte,/
se inventează/ A deprins de la mine tehnici narative,/ Scrierea creativă, confesivă/
Tot mai sigur pe el, mai manierist/ Mai
greu lizibil în mişcarea lui solemnă, înce tinită/ Ascensional prin propria combustie interioară/ Se înfăţişează masiv,
reputat, impus, celebrat/ Despre mine nu
mai întreabă nimeni/ El e totul...” (Castelul
din vis).
Protestul brazilor de Crăciun este
o carte tulburătoare şi una dintre cele
mai importante din stricta noastră actualitate literară a unui poet care a
crescut, asemeni dublului din Castelul
din vis în spatele siluetei scenaristului
de succes din filmele lansate la premiere
de gală, în lumina reflectoarelor, de pe
covorul roşu, părăsit pentru un loc în
şirul pelerinilor pribegi spre niciunde,
comunicîndu-le acestora emoţii, punîndu-i pe gînduri.
III

Cartea de poezie

www.revistaneuma.ro

58

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Orbirea ca vedere de tot

D

AnA dobre

incolo de ludicul care pare să
acapareze imaginarul lui Spiridon Popescu, meditația asupra
existenței, a vieții și a morții, a complexelor
relații ale omului în complicatul determinism cosmic, asupra dualității lumii și individului, scindat între contemplație și creație, între pământ și cer, constituie dominanta poeziei sale și în recentul volum
Ferice de cel orb (Spiridon Popescu, Ferice de
cel orb, Editura PIM, Iași, 2021).
Apropierea de Marin Sorescu îl avantajează pe Spiridon Popescu, fără a fi, totuși,
un imitator al acestuia, întrucât sensul este
al unei influențe catalitice. Atmosfera poetică pare, de multe ori, soresciană prin observația percutantă orientată în exterior, cu
virajul necesar întoarcerii spre interior, operând o suprapunere în care sensurile se
prelungesc, se intersectează și se luminează reciproc, în semnificații personale. În astfel de poezii, Spiridon Popescu se autoportretizează la limita dintre real și fabulatoriu,
înscriindu-se vitruvian în roata temporală:
„M-am aruncat în mine îmbrăcat,/ Fără să
știu ce lac adânc e-n mine –/ Puteam fi tras
la fund și înecat/ De nu-notam, probabil,
foarte bine.// Lacul acesta îmi părea ciudat,/ Nu pricepeam deloc de unde vine;/
Abia târziu aflai cum s-a format:/ Plouase
peste lume cu suspine.// Și, cum lăuntrul
meu era mai jos/ Decât lăuntrurile-nvecinate,/ În el s-au adunat, vijelios,/ Toate
pâraiele învolburate” (Și cum lăuntrul meu).
Poetul este o voce a umanității, un receptacol care interiorizează lumea și o rescrie, o recreează în datele ei originare. El
este în relație nu doar cu lăuntrul său, ci cu
lăuntrul lumii și al lăuntrului lăuntrului lumii.
În acest punct, contemplația include și reflectă văzute și nevăzute.
Transcendența există și Spiridon Popescu nu o pierde niciodată din vedere. Titlul volumului, Ferice de cel orb, pare, de
aceea, revelatoriu. Orbirea la care se referă
poetul, prin meditație interiorizată, nu este
orbirea fizică; este orbirea lui Homer, poate
a lui Borges sau, poate a lui Oedip, păcătosul fără voie, victimă a destinului tragic,
care se autopedepsește la vedere esențială,
pentru că atât cât a avut ochi nu a văzut,
sperând că întoarcerea în interior îi va
aduce revelația așteptată, necesară clarificării întru spirit. Conștient de dualitatea

proprie („Mai locuiam cu cineva în mine...”),
de abisuri și de înălțimi, acest eu reflexiv intuiește că locuirea este urmată de o înlocuire/dezlocuire: „Acum privește: eu plătesc
chirie,/ Iar el în mine, singur, se desfată –/
Ferice de cel orb, distinsă Doamnă,/ Că nuși zărește frunza niciodată”. Fericirea spre
care aspiră este a conștientizării limitelor, a
acceptării datului ca firesc.
În relația cu Dumnezeu – Rugă, Greu ca
un tăvălug, Răspuns la o scrisoare, Tragedie
în cer (1), Psalm 1, Psalm 2, Doamne, dacămi ești prieten, Răbufnire, Încercare de mituire, Discursul îngerului vestitor –, omul face
pasul decisiv spre divinitate. Ca în imagistica populară, sfinții coboară pe pământ, se
contaminează de umanitatea oamenilor,
iar oamenii, contaminați de sfințenie, plini
de har divin, ating înălțimea sacrului. Sfinții
au un fond omenesc, în care o întreagă
umanitate se recunoaște și-n care, cufundându-se, omul se poate pierde pentru
a renaște: Sf. Petru-i tare cătrănit, Regret 2,
Tragedie în cer. În Doamne, dacă-mi ești prieten, în iubirea care-l învăluie apar toate iubirile omului, pentru care s-ar putea sacrifica: „...Doamne, dacă-mi ești prieten,/ Cum
susții în gura mare,/ Moaie-ți tocul în
cerneală/ Și-nainte de culcare// Dă-i în scris
poruncă morții,/ Când și-o ascuți pumnalul,/ Să-l înfigă-n mine, Doamne,/ Și să
lase-n viață calul”.
Tematica diversă și complexă – relația
cu Dumnezeu, creația și condiția creatorului (În loc de „prefață”, Ferice de tine, Fragment dintr-o scrisoare pierdută, Apelul bătrânului naturalist, Poem 1, Artă poetică și altele), viața și moartea, condiția tragică a
omului (Vis, Distihuri pe verticală, Revedere,
Din cauza prea multor lipsuri, Mi-e viața un
ocean de gri), iubirea, asociată motivului cuplului și al iubirii ca thanatos (Scrisoare către
Cristiana, Dialog 1, Scrisoare de adio, Cântec
de dragoste, Pagini de jurnal) creează atmosfera reflexivă, întreține meditația, punând pilonii ideaticii necesare pentru ca
imaginarul poetic să reziste nu doar prin
fluxul sentimentelor, dar și prin fluxul și refluxul ideilor.
Lirismul lui Spiridon Popescu nu este
doar obiectiv, el nu privește ca spectator,
nici ca regizor, lumea ca pe un spectacol, ci
și subiectiv, prin întoarcere în sine, condus
de „orbirea” proprie. Oglinda în care se

privește îi reflectă chipul și sufletul, iar orbirea – ochii închiși afară care se deșteaptă
înlăuntru, este/devine o șansă pentru a inventaria certitudini și incertitudini, temeri,
angoase, și, inventariindu-le, să le poată accepta și vindeca. Sunt acestea veritabile
teme ale eului (Fragment de autobiografie
2, Pierderea sinelui, Stau în afara mea,
Spaimă, Răspuns la o scrisoare 1, Poem cu titlul „Fără titlu”, 3 spre 4 septembrie 1952,
Sunt un François Villon, Sunt mai puțin c-un
vers, Dacă mă-ntrebi, Stau peste drum de
mine, 1, 2, Dialog peste gard, Tristețe 1): „Da,
Doamne, confirm știrea:/ am fost călcat de
hoți,/ Însă din inventarul/ abia sfârșit, se
pare/ Că nu-i, nici pe departe,/ o pagubă
prea mare:/ Doar eu lipsesc din mine,/ în
rest sunt, Doamne, toți” (Răspuns la o
scrisoare 1).
Pe cerul acestei poezii zboară mereu o
pasăre (Poem 1, Abia târziu) – „Se-nghesuise
pasărea în mine...” – o pasăre care rătăcește
sau confundă cerul lumii cu cerul sufletului poetului, iar poetul, un Sisif care-și recunoaște, ca Brâncuși, Pasărea măiastră:
„Fusese osândit să ridice un bolovan pe un
munte, (...)// În curând văzduhul se umplu
de păsări,/ Iar zeii,/ Care nu mai văzuseră în
viața lor atâta frumusețe/ Începură să se
certe între ei/ Lăudându-se fiecare/ Că lui îi
venise ideea să-l osândească pe om.// Profitând de haosul ăsta,/ O pasăre se strecură
în Olimp/ Și fură nemurirea” (Sisif și Pasărea
măiastră). Pasărea nu este asociată doar
focului sacru, dar și morții (O călătorie în
zori, Baladă 3): „...Această pasăre/ e moartea
mea –/ să n-o ucideți/ dacă dați în ea”.
Darul creației este harul poetului Spiridon Popescu, pe care-l conștientizează și
pe care-l privește ca pe o mare șansă. Este
darul/harul care-i îngăduie să atingă transcendența și să se recunoască: „...Tot nu mă
pot abține/ Și, uimind pe cei din jur,/ Mă urc
în Dumnezeu/ Și sar în mine”. Vocea lirică a
lui Spiridon Popescu are modulații proprii,
inconfundabile în peisajul poeziei actuale.
III
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M[rul insomniei, al medita\iei,
al speran\elor deschise la infinit

D

intre multiplele conotații ale
mărului, începând cu cel biblic
până la cel al lui Newton și de
aici mai departe, Emilia Dănescu își alege
nuanțe și culori diferite pentru a construi
propriul mesaj liric, făcând din măr laitmotivul obsedant al noului volum Mărul insomniei.
Interogația inversă din prima poezie,
De ce plânge șarpele, pune într-o relație
existențială relația dintre om și Dumnezeu.
Motivul biblic, reinterpretat, aduce nuanța
milei divine care are viziunea tragediei ulterioare a omului alungat din Paradis, lăsat
singur în furtuna secolelor. Simbolismul
șarpelui, cu plânsul greu de înțeles („Atunci,/
de ce plânge șarpele/ din pricina/ mărului/
mușcat...”), chiar și pentru Dumnezeu ar
ilustra ideea dominanței răului, în alternanța permanentă a confruntării cu binele.
Ar fi aceasta insomnia umanității, celălalt motiv al volumului, în asociere cu cel al
mărului. Alungat din Paradis, rămas singur
în fața unui destin nesigur, încețoșat, fără
deschidere către transcendența care i se refuza, omului îi rămâne confruntarea cu timpul, ale cărui clipe le străbate („Undeva,/ o
pendulă lungește/ clipele așteptării...”), împovărat de singurătatea nopților târzii, de
liniștea grea care „se cerne prin perdele,/
mușcând adânc din/ mărul insomniei”. În
marea iluzie care este viața, poetul transfigurează totul, punând semne și imagini,
chiar dacă, la final, tot iluzia rămâne concretă: „Poetul se îmbracă/ în haine de sărbătoare.// Își ia pălăria, bastonul/ și pășește
încet/ pe trotuare desculțe/ spre oriunde.//
La orizont Fata Morgana.// Poetul se grăbește/ să o ajungă.// Se împiedică și cade,/
cineva, oricine,/ dă să-l ajute.// La orizont
nimeni...” Necunoscutul labirintic este străbătut chiar în virtutea/ciuda absenței unui
sens care să salveze sufletul de copleșitorul
sentiment al zădărniciei.
Rătăcit în timp ca-ntr-un labirint, printre amintiri, omul simte că liniștea însăși
este amprentată de lacrimi, e o „liniște înlăcrimată”, iar el trebuie să învețe neplânsul.
Parte a acestei umanități, poeta, „pasăre
rănită”, își păstrează inocența, în ciuda trecerii timpului „dintre mine și tine”, resimțite
ca trecere și petrecere, succesiune în timp

AnA dobre
nu doar a generațiilor, ci a tuturor iluziilor,
speranțelor. Insomnia este și o permanentă
trezie, poate o trezvie, ținând spiritul atent
la desfășurările clipei. Atunci, poeta se
poate imagina o Pasăre Phoenix, începând
să creadă în miracole, în capacitatea omului de a înfrunta timpul, de a-și înfrunta

tragedia, de a construi: „Noapte de noapte/
visez un coș plin/ cu mere roșii, proaspete,/
doar un măr putred”. Mărul putred, conținând relele insomniei, relele din cutia Pandorei, relele eului – instincte, temeri, angoase, atavisme, poate fi învins: „Mușc din
el/ și mă trezesc/ brusc”. Doar înfruntând
răul, poate veni victoria, odată cu fâlfâirea
umbrei Păsării Phoenix: „Prin oglinda/ tavanului trece/ unduind/ Pasărea Phoenix”.
Surâsul iluziei sacralizează clipa în
Noaptea de Sânziene. În balansul sacrului
și profanului, Emilia Dănescu simte „rotundul clipei”, materializat în „cuvinte tulburătoare” care îi învăluie lumea. Lumea are un
sens, lasă poeta să se înțeleagă și, prin urmare, zborul este/devine posibil, chiar
dacă, aparent pustiită, dar îndrăgostită de
cer și de zbor, își concretizează starea în
imagini ale debusolării și/sau ale singurătății: „Inima mea/ este un cuib trist/ și gol”,
lăsând visul de poveste să se regăsească
într-o altă lume, dorită, visată.
Fundalul poeziilor este citadin, cu asfaltul încins de „dorințe fără ecou”, cu „băn-

cile pustii” din parc, un topos labirintic, copleșit de sigurătate, în care poeta rătăcește
în aspirația aflării unui înțeles: „Merg spre
oriunde/ ca printr-un sfârșit de lume,/ aerul
miroase a frunze arse/ și-a pene de porumbel”. În această lume ce pare părăsită
de Dumnezeu: „Până și Dumnezeu/ a închis
pleoapele,/ peste tot doar/ fum și cenușă”,
o lume a singurătății și a tăcerii, pâlpâie, totuși, o speranță, o așteptare, întrupată din
dor. E un vis de iubire, un vis al cuplului reunit pentru a reface unitatea pierdută a cuplului primordial, cu șansa de a reface, prin
chiar această iubire, paradisul pierdut.
Lumea poate deveni, astfel, o binecuvântare: „Era un măr singuratic/ rătăcit în
câmpie.// Dumnezeu se aplecase/ peste
trupul lui/ desfrunzit/ înainte de vreme.//
Oameni, mulți oameni/ laolaltă,/ rămăseseră în genunchi/ cu mâinile împreunate/ în rugăciune.// Atunci Dumnezeu/
a binecuvântat/ și oamenii,/ și mărul...”
Cu aripile întinse, trecând peste „grădina cu merele căzute”, poeta Emilia Dănescu
nu încetează să viseze, să construiască în
imaginar propria lume sensibilă posibilă,
construind, simultan, propria relație cu timpul: „Ostenită, clepsidra/ a început/ să
curgă încet,/ tot mai încet.// Când se va lăsa
seara,/ voi spune o rugăciune/ de noapte
bună.// Și voi întoarce/ Din nou, clepsidra.”
Reunind semnificații concretizate în
imagini poetice, mărul devine prieten,
oferindu-i revelația care permite deschideri
nesfârșite. Ca pentru Ibsen, care nu putea
scrie fără mirosul de mere putrede din sertarul biroului, mărul este pentru Emilia Dănescu sursă de inspirație, instrument
declanșator al imaginației: „Prietenul meu,
mărul,/ mi-a spus să scriu/ despre el/ un
poem, două poeme,/ poate o carte...” Sugestia metascriiturii din final: „Acum, aici, a
venit vremea,/ uite, scriu/ Despre tine, mărule, măr”, creează o altă deschidere. Șirul
de uși posibile, deschise pe acest drum întrevăzut, printre metafore și imagini, poate
fi străbătut doar de Emilia Dănescu. Este
toposul ei, lumea ei. Imaginile aduse în cuvânt o conțin și o revelează în dorurile, în
aspirațiile ei.13 iulie 2021
III
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Un spirit tân[r
niColeTA mileA

A

similând modurile de ființare și
de gândire ale culturilor în evoluție, cultivându-le esențele conform necesităților personalității sale artistice, Miruna Drăghici nu a întârziat să-și
descopere tăria harului și din această perspectivă.
Ea își valorifică propriile virtualități, pe
care i le identificăm, neîndoielnic, citindu-i
cea de-a doua carte de poezie, Anima
mundi. Coperta și ilustrațiile: Miruna Drăghici. Editura Neuma, 2021, 70 p.
Aflată într-o expansiune continuă - trebuie să știm că este poetă, dar și romancieră, și artist plastic de un talent remarcabil - fantezia artistică dobândește în
creația Mirunei Drăghici noi și noi particularități specifice individualității sale. Valorificate în cadre noi, libertățile interioare de
gândire și simțire sunt structurate și restructurate în funcție de vocația lirică și de
capacitatea de a-și evidenția deosebitele
resurse de expresivitate: „Cândva/ Cotropeam aspre văzduhuri/ Încoronați cu stelenmugurite/ Veșnicia dansa-n zbateri de
fluturi/ Purtați în vis, pe strune însorite.//
Năluca nemuririi o sorbeam/ Din cupă
plină de zenit/ Și lumea-ntreagă o sărutam/
Pe chipul tău cel preaiubit./ Cândva.” (Anima
mundi - Este poemul care dă și titlul volumului).
Cu un remarcabil simț artistic, Miruna
Drăghici valorifică „sufletul lumii” în spiritul
filosofiei sale, beneficiind de pertinente și
inspiratoare lecturi, de la dialogul de bătrânețe „Timaios” al lui Platon, la diferitele sisteme de gândire, stabilind coordonatele
unei poezii devenită stare de trăire și simțire,
precum și relevarea unor motive – timpul,
umbra, țărmul, poetul, poezia, sufletul, tăce rea, singurătatea, visul, gândul - elocvente
pentru determinarea de sensuri și semnificații: „Mulțimi de gânduri prea-nguste/ Lăcuste/ sub sprânceană/ Vicleană/ Privirea-mi
aruncă ziua cea moartă/ Poartă/ Spre nașteri răsfrânse-n amurg/ Demiurg/ Presărând
nostalgii peste noapte/ Șoapte/ Rătăcite
într-un vis de poet/ Minaret/ Semețit spre
cereasca genune/ Minune.” (Cartea vieții)

Imaginarul artistic, autonom în raport
cu realitatea, generează tipuri discursive
specifice, pe care Miruna Drăghici le cultivă
cu succes, adăugând funcției estetice dominante și pe cea emotivă, semn al împlinirii poeticității. Nu este singurul motiv
(chiar dacă e cel mai important) invocat
pentru apreciere. Ea își plasează în poeme
determinanți, fie de loc sau de nume (care
ne lămuresc privitor la bogăția lecturilor
practicate și valorificate), îmbogâțindu-le
cu noi valențe, în modul de a le (re)figura
printr-o „iconografie” distinctă: Elohim, Pan,
Dali, Leopold Bloom, Sinbad marinarul. Toponime rezonante amintesc trepte ale devenirii ființe-i ce retrăiește valoric istoria și o
încorporează propriei sale existențe și creații: Samarkand, loc de popas pentru caravanele care traversau „Drumul mătăsii” sau
Shiraz, orașul trandafirilor, al privighetorilor,
al poeților și al filozofilor.
Acestora li se alătură: sfinți, nestatornicul drumeag, demoni, îngeri, Cel Nenumit, lupul de stepă, șerpii, corbii, bufnița,
vulpea, bărbatul, femeia, sfetnicii, Regele,
cetățenii, un bătrân, cel ce rostește Adevărul, califul, vizirul, înțelepții, privitorii în
stele, umilul grădinar, zei, strigoi, Împăratul
pământului, năluci, lăcuste, cete de zimbri,
demiurgul etc. Poetul prin lume pelerin este
și el prezent în acest univers, revelândune reintegrarea mitică , aderarea la sufletul
cosmic: „Poate că tu, poet prin lume pelerin/ Din moarte mă vei ridica/ Cu al tău
vers vărsat dinspre divin/ De soartă mă vei
vindeca.” Trăirea subiectivă își amplifică
ecourile, între poet și afectivitatea sa așezându-se o distanță, rămasă parcă dintr-un
alt tărâm, care, sub recuzita lui, ascunde o
încărcătură de fior emoțional, prin comunicarea fecundă a modului liric cu dramatismul, de o surprinzătoare originalitate:
„Vede poetul, cu privire desțelenită/ Căile
lumii, croite de-amăgitoare sorți/ Străzi
pietruite cu slavă risipită/ Din trup de îngeri
morți.//Și calcă lumea, cu nepăsare suverană/ Pe caldarâmul vechi și prăfuit/ Pe trup
de rai se-așterne înc-o rană/ De care nu
ne-am mântuit.” (Pană de înger)
Entități enigmatice, semnificând neliniștea spiritului sau efemerul existenței,
realitatea împietrită sau strigătul fără ecou
al unei alte lumi, într-o relație de corespondență specifică imaginarului poetic, gene-

ratoare de mister și propunătoare de o
nouă viziune asupra actului creației, asupra
menirii artei și a artistului, își așteaptă identificarea, înțelegerea și interpretarea: „Nu
mai urla, suflet păgân/ Ți-ai ostoit menirea/
Pe țărm însingurat fe-ai adâncit/ Acceptă-ți
nemurirea!// Te-aș întreba acum/ Pe cine ai
slujit?/ Pe mine, oare?/ Mi-ai otrăvit fiece
desfătare/ Cu pulbere filozofală/ Lumina-n
răni mi-ai răsucit/ Sentința ta monumentală./ M-ai jefuit de fiece lumească amăgire/
Și soclu poeziei ai clădit/ Întru prinos de
veșnic amintire/ De soclu te-ai înlănțuit.//
Nu mai urla, suflet păgân/ Ieșit din smârcurile sorții/ Doar eu te-aștept pe-acest tărâm/ De unde au fugit și morții. (Mausoleu)
Prin întregul context lingvistic, Miruna
Drăghici conferă unicitate limbajului poetic, dintr-o perspectivă subiectivă. Ca artă
a limbajului, poeta apelează la procedee
expresive, de la concentrata rostire gnomică („Împăratul pământului/ Șade cu
fruntea în stele/ Lumea se-nvârtește în jurul
său/ De inima-i sunt prinse/ Rădăcinile
lumii/ Atunci când este mânios/ Sângele
zeilor/ Îi brăzdează chipul”, Mikado), la poemul de tristețe ontologică și metafizică
(…Și-atunci când stoluri de vise îmi curg pe
obraji/ Iar urletu-mi sparge cușca/ Cimentată-n amăgire,/ Înveșmântat-n praf de
jună sură/ Știu, în sfârșit, cine sunt.”, Fiica
nopții)
Poeta își organizează versurile în forme
diverse de poezie, de la cele clasice (cu un
conținut de influență folclorică: Descântec;
Blestem; Sânziene), la contrapunct, ca principiu care ordonează textul poetic (Isis, Car tea vieții). Alteori, individualizată prin ființarea statornică în orizonturile efluviilor
lirice, își orchestrează viziunea și reprezentările în profunde și ingenioase parabole,
apelând la dialogism (Șah, 1002, Pană de
înger, Cafe noir).
Gânditoare originală, cu excepționale
posibilități de comunicare, în sensul cel mai
bun al cuvântului, Miruna Drăghici sporește considerabil, în ceea ce privește latura
estetică, seria nesfârșitelor nuanțe ale exprimării scrise și ale imaginilor plastice,
care-i aparțin, realizate în deplină consonanță cu mesajele cărții, o carte demnă de
toată admirația și aprecierea.
III
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Miruna
D ră g h i c i

Miruna Drăghici,
eră, poetă și artist
tic de mare talent
oilea volum al său
de poezie. Primul,
urmele Șamanului
ru, a apărut tot la
ma, în 2020. Nu e
auză de respirație
ă romane fantasy.
Drăghici și-a găsit
lea în poezie, una
și merge pe ea cu
. Din paginile sale
mană nu numai un
e giuvaer, după ce
de Shiraz a refuzat
prăștie mireasmă,
ii lirice autentice,
enioase, parabole
și convingătoare.
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a o primă privire, ANIMA MUNDI, cartea Mirunei Drăghici, publicată în
anul 2021, la editura clujeană Neuma,
în colecția Arca, atrage prin grafica deosebită, nu doar a coperții, ci și a întregului
volum.
Desenele, cu motive geometrice și tentă arhitecturală, creează impresia de inedit
și vin în sprijinul mesajului sugerat de autoare.
Volumul este unul eterogen, ca formulă
lirică, în cele 40 de poezii aflându-se atât
texte realizate cu elemente de versificație,
uneori având rime aleatorii și măsură variabilă, cât și texte cu versuri libere, în care un
cuvânt-cheie potențează imaginea poetică
de ansamblu și scindează poemul în secvențe distincte.
Unitatea frazeologică folosită în titlu, și
anume, anima mundi, expresie platoniciană, despre care știm că înseamnă sufletul
lumii, este o trimitere metaforică la artă, ca
formă superioară de exprimare a ființei.
Primul text se numeșete Altul și pare să
susțină impresia unei dedublări sau măcar a
unei metamorfoze a insului, poezia fiind
(sau dorindu-se) una de dragoste: ”Pe când
erai bărbat te-am regăsit/Iar eu femeie
m-am făcut/ Și țărm și floare în vânt s-au
risipit/Sub pasul tău tăcut”.
În Citadelă, cândva, pe un ton ușor afectat, poeta Miruna Drăghici dezvoltă motivul
trecerii timpului și al vulnerabilității ființei,
puse în fața unor circumstanțe pe care nu
le poate învinge: ”Neliniște spectrală îmi
poartă amintirea/Pe-ntinderi cu aripi presă rate/ Îmi risipește chipul în ape-nstrăinate/
Din care a pierit și plăsmuirea/Cenușă oarbă
din ochii nebuniei/Se scurge-n liniștea îmbălsămată/Pecetluind pe chipul veșniciei/O
citadelă-n raiuri înălțată.”
Descoperim în Apus câmpul semantic al
celestului, cu intarsii lirice în care predomină galbenul și albul, pătat uneori de griul
suferinței provocate de o răstignire a sufletului, după cum ne încredințează autoarea:
”Unduitoare șoapte plaiul împresoară/Și
chipul cerului îl sorb în chipul lor/Urzit din
inimă de crin./Liniște lichidă din temelia
lumii crește/Suflare aurită, peste toate se
scoboară/Clipind cu lacrimi din senin.”
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Alunecând pe un fir de via\[
GelA eneA
Următorul text este un prozopoem în
care liniștea și norocul cetății sunt spulberate de falsa credință că Turnul, considerat
reper al vizibilității regatului și adăpost al
celui ce rostește Adevărul, trebuie doborât:
”Caravanele, încărcate cu vise și șoapte/Nu mai trec pe sub Turnul Unde se află cel
ce rostește Adevărul. Sărăcește cetatea, pe
zi ce trece/Tot mai uitată de drumuri/
Părăsită de lumini/Prăfuită cu deznădejde.”
Înțelegem că Turnul este un miracol,
zidurile sale rămân albe și semețe, chiar
dacă regele poruncește să fie bombardat,
consecința fiind că însuși regele plătește, în
urma lipsei de smerenie, și ajunge, din conducător suprem, un bătrân nebun, ”cu priviri
rătăcite/Cu veșmintele zdrențuite și barba
stufoasă/ (…) cu ochi galbeni și plânși.”
Atmosfera orientală cu locatari precum
califul, vizirul său și întreg alaiul de înțelepți
ne întâmpină în poezia numită simplu, 1002,
cifră după mult mai cunoscuta 1001, dacă
facem legătura cu poveștile Șeherezadei,
din 1001 de nopți.
Cea mai frumoasă dintre mirările califului este surprinsă în versurile: ”De ce luna
nu-și mai odihnește obrazul/Pe perna mea?“
Perceperea timpului în poemul Eșafod
este transmisă metaforic astfel: ”Trec orele./Timpul îmi toarnă pe gât pelin/Și mări
eliberate de hotare poartă/Eviscerat, ultim
suspin.”
Nevoia de a găsi muzicalitatea probată
de anumite construcții verbale explică prezența formelor inverse de perfect compus,
de altfel, în poezia eliberată de canoane,
acest procedeu, să-i spunem așa, este evitat,
dar la Miruna Drăghici el apare frecvent,
dublat și de un limbaj cu iz arhaic, din considerentul, pesemne, că se creează o anumită atmosferă, în care trăirile sunt mai ușor
devoalate, cum se întâmplă în poemul Revelatio, din care cităm: ”Numele tău scris-am
pe ea/Și-am azvârlit-o în genune./Cu aspră
răzbunare/Pașii din neguri mi-ai pândit/
Venit-a viață dintr-o boare/Pe țărmul meu
cel pustiit.”
Un cadru descriptiv și deopotrivă reflexiv descoperim în incipitul poemului Păsări
călătoare, cu o definiție sugestivă pentru
soliile anotimpurilor de trecere, numite de
poetă , inspirat, ”Hieroglifele libertății/Scrise
pe file de ceruri!”
Regăsim în poemul Ziduri termeni precum aștri, cuget, năpaste, stihii, strigoi sau
tomnatice șoapte, lexic prezent în mai multe

poezii, care conduc discursul liric undeva
într-un clasicism uzitat, impresia fiind accentuată și de căutarea unor rime facile de
tipul găsesc/ceresc; fugare/barbare.
O serie de exclamații și de interogații retorice deplasează confesiunea autoarei înspre dramatic, deoarece sufletul său, desprins de trup, într-o libertate iluzorie, ieșit din
smîrcurile sorții, încă își caută un înveliș de
carne și oase, altul decât cel cunoscut. (Mausoleu)
Motivul măștii, atât de prezent în cotidia nul fiecăruia dintre noi, la Miruna
Drăghici are ceva din sclipiciul venețian,
fiind cusută, ne spune autoarea, cu amintiri/Peste care erau pictate vise pestrițe.
Fără protecția și anonimatul oferite de
mască, fața poetei devine de un alb desăvârșit, peste care ”S-a așternut liniștea cea
mare”.
În Pană de înger, căci nu-i așa, putem fi în
pană de orice, mai ales că divinitatea nu se
lasă cucerită cu una cu două și adăstăm
toată viața priponiți de teluric, dialogul cu
îngerul răstoarnă ierarhia, de la poet așteptându-se ridicarea din moarte, prin actul
creației: ”Poate că tu, poet prin lume pelerin/Din moarte mă vei ridica/Cu al tău vers
vărsat dinspre divin/De soartă mă vei vindeca.“
Învelite într-un limbaj vetust, cu sintagme de genul tainița gândului, să-mi pribegească celesta suflare, amarul veșniciei sau Să
nu jelești peste amurgitul ram, poemul Pribegie respiră totuși prin ambiguitatea instanței căreia i se adresează poeta, cititorul
putând să aibă propria cheie de lectură,
posibilitățile de interpretare depinzând de
cultură și de experiență, ca și de disponibilitatea afectivă a fiecăruia.
În spectrul poemelor cantabile se situează texte precum Descântec, Blestem, Sânziene, cu trimiteri înspre credințe, ritualuri,
superstiții, ca în versurile: “Sânziene, frumoase domnițe/Cu stele prinse-n cosițe/ Roată-n horă dănțuiți/Soarta fetelor o plămădiți/Înainte de răsărit Arătați-mi al meu ursit/
Chipul să-i fie desprins din soare”. (Sânziene)
Nu știm dacă destinul va ținea seama de
chemarea insinuată în acest poem, dar volumul Mirunei Drăghici, ANIMA MUNDI, merită atenția iubitorilor de poezie, lectura
acestei cărți inducând o stare de bine prin
retragerea, fie și temporară, într-un univers
ficțional construit din trăiri diversificate
stilistic.
III
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Transcenderea prin poezie
niColeTA mileA

D

eparte de a se lua la întrecere
cu propria-i creație, devenită
termen de referință nu doar
pentru generația sa, ci și pentru întreaga
poezie românească, Ion Cristofor – poet,
critic literar, traducător, eseist – descinde
din optzeciștii celei de-a doua promoții a
echinoxiștilor.
Darul și harul liric, grefate pe „știința”
Cuvântului l-au apropiat de cititor, dezlegându-i din tainele creației întrupate în
volumele de poezie numeroase publicate
până acum. Recunoașterile valorice ale
poeziilor sale sunt premiile obținute, dar și
traducerea în antologii și volume de autor
în limbile engleză, germană, spaniolă, catalană, suedeză, sârbă, japoneză, macedoneană, slovenă, cehă, maghiară, italiană,
bulgară, portugheză, slovacă, aromână,
turcă etc.
O nouă provocare a receptării Logosului, ca instrument al comunicării și, implicit,
al autocunoașterii poetului prin creație,
este recentul volum Poeme canibale (Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
2021), care glosează despre viață și despre
moarte, despre femeie și despre bărbat, despre minciună și despre ticăloșie, despre
cuvinte și despre tăcere, despre Dumnezeu
și despre Iuda, despre poem/poezie și despre poet, despre pietre și despre ploi, despre timpul probabil și despre timpul
istoric, despre îngeri și despre păsări, despre vârste și despre potop, despre secetă
și despre zăpezi, despre lumină și despre
umbră, despre capra și despre elefantul roz,
despre evlavie și despre păcat, despre văz și
despre orbire etc.
Volumul este o reflectare a certitudinilor realității acceptate, conținând în sine diversitatea lumii, care se dezvoltă din propria ei plasmă germinativă, iar poetul, eliberându-se de servitutea față de natura
predecesorilor, cultivă stări ale eului rostitor ca act de cunoaștere și individualizare,
profund revelatoare pentru orientarea liricii
sale: „Doamne, ia paharul acesta de la
mine/ Și dăruiește-l gureșilor poeți.//
Steaua sub care m-am născut e stinsă de
câteva veacuri/ Iar fariseii și magii sunt încă
pe drum/ Rătăciți pe la hanuri,/ Prin târgurile năpădite de smog și fum.” (Steaua
sub care m-am născut)

Setea de adevăr și de virtute, religiozitatea personală, în conformitate cu exigențele plenitudinii sale spirituale, tumultul
interior, aspirația către absolut, tristețea resemnată a căutării etc. sunt numai câteva
din arcanele creației, măsură și expresie nemijlocită a potențialului liric: „Nimeni n-a
scris un tratat despre visele tale erotice/ De
bărbat cu o biografie incertă/ Iremediabil
îndrăgostit de o femeie/ Ce nu s-a născut
încă.” (Un tratat despre visele tale erotice)
Recunoaștem inflexiunile vocii cu pere ne ecouri și tăceri, văzute în nevăzut, de
esență nepereche: „Nimeni nu știe ce ascund domnii poeți/ în poemele lor neînțelese.” (Vreme de ploaie). Cuvântul, manifestare a inteligenței în limbaj, simbol al
lumii manifestate, nu este chiar așa de simplu pe cât arată. Și nu este o încercare deloc
ușoară pentru acela ce se-ncumetă să-l
înțeleagă, mai ales când el, cuvântul, este
negru: „Acum toate acele negre cuvinte
urlă amarnic/ Aleargă ca o haită flămândă
de lupi pe urmele mele,/ Și nu știu dacă le
auziți și voi.” (Negre cuvinte)
Cuvântul e liber în travestirile lui cotidiene. Poetul, care-și sublimează viața în imaginar, se zidește într-o mitologie particulară, cu semnificații aparte, semnul că ambele brațe, prea fragile, ale unei făpturi apăsate de puteri peste puterile lui de om,
„i-au fost devorate de cuvintele canibale.”
Pe acest mit își construiește Ion Cristofor
Poemele canibale, sinonim jertfei creației, și
în al cărui titlu este însăși cheia cărții: „Soțul
doamnei Ersilia e poet./ Câteva săptămâni
la rând/ i-a povestit devotatei femei/ despre intenția lui de a scrie o carte/ numită
”Poemele canibale”.// Retras în camera lui
de lucru/ Atot scris și scris câteva zile la
rând./ Când într-o zi, în vremea amiezii/
Doamna Ersilia a auzit un răcnet animalic/
Înspăimântat, soțul ei, delicatul poet,/ A
ieșit din camera sa fără mâini.// Bietul om a
constatat cu uimire/ tocmai pe când se
pregătea să pună punctul final/ că ambele
brațe până la umeri/ i-au fost devorate de
cuvintele canibale.” (Poemele canibale) Simbolurile-cheie, plurisemnificative, converg
într-o compoziție ce reflectă renașterea mitului creației, original prin distincta profunzime de substanță, de viziune și de expresie.

Structural, imaginarul poetic se configurează pe două planuri, unul care pornește din realitatea exterioară, celălalt, al
trăirilor lăuntrice, definitoriu pentru estetica poeziei.care își întemeiază discursul pe
arta metaforei: „Flacăra galbenă a lumânării/ Își aduce aminte/ De fastuoasa-i
copilărie petrecută în tovărășia albinelor.//
Doar noi, naivi și nevolnici,/ nu știm dacă
am fost mai vrednici de dragoste/ decât
cenușa și trandafirul.// Doar atât știm prea
bine/ că oglinda ce ți regretă imaculata absență nu s-a inventat/ că nimeni n-a scris
încă un poem carnivor,/ unul care să-și devoreze propriul autor.// Dar, vai, vinovat se
simte poetul/ când absurdul intră neștiut
sub pielea realității/ fără surle și trâmbițe/
ca puiul de cangur în marsupiul mamei
când fulgeră/ sau mai degrabă ca perfidul
cal al troienilor..” (Poemul carnivor)
Când febril sau orbit de frumusețe,
când cuceritor sau tăcut ca o piatră, eul liric
se familiarizează cu ideea acceptării unui
scepticism nobil, revelator: „Ce vei lăsa prin
testament fiilor tăi nu e decât neliniștea/ și
oboselile unui poet/ ce a pus cuvintele
înaintea propriei ființe.” (Sărutul francez)
Plăcerea reflecției nu e doar literară, ci și
una culturală, prin asocierile inedite, elocvente pentru spiritul cărții: „Viața e uneori
doar o nesfârșită criză de gelozie a unei
femei/ Sau o crudă felină ce visează că te
devoră la marginea orașului…”; „În cărți se
adăpostește adevărul și înțelepciunea.”; „în
viață e ca în sărutul francez: e nevoie de
două inimi doar și de două guri înfierbântate.”; „fără trup, fără suferință/ nici dragostea, nici jertfa pe cruce/ nu au nicio
valoare…”
Citind Poeme canibale, înțelegem cât de
gravă este viziunea Împătimitului , dar și a
Dăruitului Poet, care utilizează o diversitate
de procedee artistice ale genului, în funcție
de tonalitățile demersului său – liric, elegiac, narativ, epic, pamfletar, sarcastic, biblic. Impresia este de compoziție elaborată,
ce ilustrează truda creatorului și reîmprospătează sensurile creației, într-o manieră
profund originală.
III
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Jocurile Ofeliei
rAluCA FArAon

O

felia Prodan este o poetă bine
cunoscută în spațiul cultural
românesc, dar și internațional.
Cel mai recent volum al său – Clona lu’ Ofelia Prodan în aeroplan –, apărut în 2021, la
Editura Neuma, este o binefăcătoare mostră de umor, ironie, parodic și ludic, unitar
ca rostire, credibil și dezarmant prin viziunea de ansamblu, foarte serioasă, în ciuda
tonului zeflemist care aduce, pe alocuri, cu
textele Adei Milea.
Autoreferențialitatea anunțată încă din
titlu și susținută pregnant de-a lungul colajului de poezii fără titlu ar putea reprezenta o chestionare serioasă (dar cu mijloacele comicului) a statutului poetului
care, de la moderniști încoace, se ascunde
după măști cu care vrea sau nu să se identifice iluzoriu. Masca, în acest caz, este numele autoarei, dar, prudent, desemnată
drept clonă. Ofelia Prodan, creatoarea de
drept a acestei „instanțe lirice” ficționale
numită Ofelia Prodan, tulbură voit apele. Să
mai amintim că, în ciuda teoriilor structuraliștilor francezi, încă se fac enorme confuzii între autor și vocea mărturisitoare,
chiar în recenziile critice curente? În orice
caz, subiectivitatea mărturisirii este, în
cazul acestui volum, problematizată prin
două mijloace diferite: pe de o parte, prin
insistența autodefinirii (în care se amestecă, de-a valma, regnurile, genurile, referențialitatea devenind difuză), pe de altă
parte, prin utilizarea numelui real. Efectul
imediat este clar. Nu poți echivala, sub niciun chip, persoana reală Ofelia Prodan cu
născocirea Ofelia Prodan pentru că limbajul
poetic (amestec de cotidian, fantezie, joc
de cuvinte, colocvialitate și chiar absurd)
nu te lasă. Literatura devine, astfel, un fel
de teorie a literaturii insolită, măcar pentru
a rezolva problema confuziei curente între
biografie și confesiune/ ficțiune. Clona Ofelia Prodan este prezentată cu un umor delicios! Dragă Ofelia Prodan dă-te jos de pe
tobogan; dacă bag un ciolan/ la ghiozdan/
rezultă un hibrid ultra-diafan/ cu aromă de
curcan/ pe nume Ofelia Prodan; să demonstrez ca un matematician/ că e un fapt cotidian/ să te trezești Ofelia Prodan; vreau un
motan electrician/ […] să fie guru ofelian;
delirez absolut divin/ și mă numesc Ofelia Yin
etc. În rest, confesiunea mimează neseriozitatea, gagul, luarea peste picior, dar

rezultatul este exact contrar: importantă în
toată povestea asta este intenția de profunzime, deoarece a-ți acorda, în orice circumstanță, prezumția de autocunoaștere
în manieră gravă e un eșec din start. A te
lua peste picior din când în când, a abandona poziția solemnității permanente
(după Andrei Pleșu, semnul categoric de
prostie), a da cu tifla grandomaniei prin
autoironie și haz pot fi soluții contra seriozității cu care unele persoane abordează
facil în poezie configurarea mărturisirii
identitare. Iată câteva exemple: sunt dubioasă/ neagră negricioasă/ păduchioasă/
pofticioasă/ invidioasă/ am glugă am și
coasă/ vă aștept pe terasă/ să vă dau clasă;
corect: sunt anormală/ uneori viscerală/
colosală extrem de cerebrală/ dar nu refuz o
cafteală; sunt bună de reciclat/ mănânc
hrană bio/eco mă idolatrizez/ sunt serenă
sunt perenă/ rod zgârciuri oase de balenă;
m-am autodemis din funcția de frecătoare
de mentă etc. Alteori, pentru a evita orice
confuzie între autoare și plăsmuire, se
adoptă genul masculin: sunt omul fără rect/
politically incorrect/ defect/ dau lecții de
morală/ unui public inept/ mare scofală/ inventez ruleta infinitezimală. Volumul este,
prin acest tip de confesiune hâtră, un exemplu elocvent a ceea ce declară un personaj cehovian: Starea naturală a omului
este de a fi caraghios. Caraghioase sunt însușirea buimacă a ideologiilor curente (a
feminismului radical, a corectitudinii politice), căutarea fericirii facile, există destule
aluzii în versurile acestei cărți care dau de
gândit, chiar dacă pare o joacă totul. Foarte
rar, se abandonează confesiunea și scurtele
exprimări aforistice dezvăluie un ton mai
grav pentru că vizată e, de data aceasta,
lumea sau condiția umană: lumea e un lego
indefinit/ cu efecte colaterale la subiectul
umanoid; universul paralel joacă barbut/ pe
barba patriarhilor.
Postmodernist fără tăgadă, volumul
acesta presupune nu numai ludic și ironie,
dar și un substrat cultural care e dublat de
intenții parodice. Iată, alese la întâmplare,
două surse parodiate: Miorița (și la moartea
mea/ va cădea în fund cineva/ care mă invidia/ pentru distincția mea/ care era a
altcuiva/ să mă îngropați în debara) și Din
ceas, dedus… de Ion Barbu (din ceas indus
hindus/ un ou de ciocolată). Un fel de Gio-

conda cu mustață de Marcel Duchamp…
Umorul este accentuat și prin referiri culturale hilare: fantoma lui Woody Allen, mă
așteaptă buda/ ca șapca pe chelia lui Pablo
Neruda.
Textele sunt scrise cu rimă (chiar inedite: Go, Planet, Go!/ viața e harașo), alerte,
ingenioase, mustind de haz, dinamice,
săltărețe chiar, cu o pregnantă și veritabilă
colocvialitate: băi, v-ați tâmpit; ce mișto;
uppps; cool; bro, fă-ți un bine, arde-o letal!//;
fraieri tocilari; sunt high; ok, amice, reject!; tovarăși, totul e irelevant!; wow, mă dezintegrez! etc. Inventivitatea lexicală, plăcerea
jocului lexical nu sunt niciodată gratuite
sau stângace, evidențiază un mod extrem
de grav de a scrie poezie, pentru că, dincolo de faptul că orice limbaj poetic naște
o lume unică și irepetabilă, el presupune,
automat, și un fel unic de a recepta, de a
înțelege lumea/ ideile/ emoțiile care îi este
firesc poetului tocmai pentru că e poet.
Doar modalitățile de exprimare sunt diferite, dar, în ultimă instanță, un poet scrie
pentru că e animat de o neliniște creatoare,
un amestec de febrilitate, emoție și îngrijorare. Nu oferă soluții, dar neliniștește sau
ar trebui să o facă. Ascuns de tot, în miezul
comicului versurilor Ofeliei Prodan, e un
grăunte de tragic, așa cum susținea și Eugène Ionesco: Comicul e mai tragic decât
tragicul pentru că nu oferă nicio scăpare.
Dacă, până la jumătatea cărții, te amuzi copios, la final, ești îngrijorat, cazi pe gânduri.
Cine e omul, care-i rostul lui? Ce e cu omul
ăsta al zilelor noastre care ronțăie în neștire, bea Coca Cola, trăiește un simulacru
de viață, între rutină și consum imbecil de
alimente, știri, filme, realitate virtuală și
care se călăuzește după rețete ieftine de
„desăvârșire spirituală”? Iată: dați-mi karma
înapoi/ vreau s-o arunc la gunoi/ s-o pape un
cotoi/ dacă nu-mi dați karma înapoi/ vă ucid
din doi în doi/ și vă jupoi/ și vă tăvălesc prin
usturoi. Cartea nu oferă un răspuns, dar e
minunat că trasează un semn de întrebare
și o face cu talent și mult umor!
III
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Cu texte succinte și decise,
Alexandru Cazacu descrie lumea
în culori reci și expune îndoieli.
Știm că dubiul oferă garanția
gîndirii și, impicit, a existenței.
Dacă, demult, tinerețea noastră
avea destinul eroinei lui Tolstoi,
maturitatea lirică oferă unele
certitudini: pace și singurătate.
Poetul este un reflexiv care-și
maschează sensibilitatea cu silogisme. Talentul său indiscutabil încălzește însă„castelul de gheață” al gîndirii cît să
ne simțim confortabil.
HORIA GÂRBEA

lo^ H

ALEXANDRU CAZACU

ALEXANDRU CAZACU

N

umele lui Alexandru Cazacu nu
îmi este necunoscut, l-am întâlnit în pagini ale unor reviste literare demne de tot respectul, ceea ce înseamnă că autorul a convins, prin ceea ce
scrie, echipa redacțională a respectivelor
publicații.
Îl regăsesc acum, prezent la Editura
Neuma, cu volumul de poezie Ora H, în
colecția Arca și având ca editor de carte pe
Andrea H. Hedeș.
Din ce am citit, cred că poezia lui Alexandru Cazacu are acea modernitate susținută de un fond ideatic, aceasta presupunând din partea lectorului ceva experiență
în decodarea mesajului ca și capacitatea de
empatie, întrucât fiecare text, cum altfel,
transmite un complex de stări emoționale.
Ora H poate fi o deteriorare a propriei
noastre percepții cu privire la timp, o altfel
de intrare într-un univers ficțional care e literatura, dicționarul indică sensul expresiei
ca fiind ora secretă, legată de momentul când
trupele pornesc la atac sau un alt sens men ționat, anume moment pentru începerea
unei acțiuni.
Niciunul dintre aceste sensuri nu mi se
pare concordant cu problematica volumului și trebuie să găsesc alte și alte corespondențe, pe măsură ce înaintez în actul lecturii
critice.
Prima poezie se înscrie, firesc, în tema
timpului, titlul Iată orele oferind o sugestie
în această privință.
Poezia devoalează un sine captat de circumstanțe pe care nu le poate evita, în vecinătatea celor care îi seamănă și tocmai
această similitudine îi creează spaime:
„Orele în care vrei să rămâi singur/pentru că îți este frică/de acei care ți se aseamănă /iar tot ce a fost se sfâşie /precum
cămașa unei sperietori în lanul de ovăz”.
Remarc dintru început tehnica ingambamentului, menită să ofere cursivitate și
spațiu ideii poetice:
„Pe Dealul pumnalelor alunecă liniștea
aceasta/iar picioarele podurilor se coboară
milimetric/Urma nevăzută a cocoriloraidoma cu cea a trasoarelor/desparte apele de
pământ/O senzație de așteptare căreia alții
îi vor da nume/aprinde prin piețe ruguri
barbare…“ (Septembrie)
Într-o notă ușor bacoviană, cu un decor
amintind de simbolism, atmosfera poemului Sfârșit de sezon este cea a unei însingurări sine die: ”cu frumusețea decadentă a
străzilor sablate/de o liniște friguroasă/
unde ne spunem cât la sută din tot ce
ochiul vede poți iubi /lângă vârtejul ultimelor frunze/din fața plajei unde nu mai
vine nimeni…”
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”Dimineața venea încet”, afirmă poetul,
aflat în ipostaza unui pelerin prin lume, în
căutarea înțelesuri lor ascunse ale trecutului
propriu: ”Un lung şir de semne criptate/rămâneau arhivele zilelor trecute”.
O iubire se poate consuma oriunde,
chiar și în ”sufrageria cu păsări și amintiri împăiate”, iar actanții plonjează în tăceri mai
primejdioase decât orice cuvânt: ”Ne este
teamă să vorbim dar și mai teamă de această tăcere decupată de brelocul metalic al
cheii camerei duble”. (Un târg de biografii)
După cum scrie, aș putea să concluzionez că poetul este un iubitor al peisajelor
marine, dar nu al celor firești, solare, amprentate de gălăgia turiștilor, ci al acelora
din panoplia toamnei, așa încât starea e una
de tristețe , când citești: ”O geografie învinsă devine acest litoral/unde blândețea s-a
sălbăticit/iar briza decupează un zâmbet
amar/ în nisipul răscolit de amintirea toamnei ce o să vină”.
Dezolarea continuă și în poemul următor, chiar cu o tușă mai accentuată, într-o
notă de alienare generală:” acum când/vagabonzii orașului îmbătrânesc/pictorii de
grafitti își abandonează spray-urile/și un
târziu ciudat sosește la mijlocul zilei/precum o lovitură precisă a tacului/într-un joc
de billiard”.(Lovitură precisă)
Convins că o femeie știe nu doar să seducă, ci și să părăsească, Alexandru Cazacu
propune un fel de ritual al iubirii, în poemul
Souvenir de jeunesse, din care citez finalul, ce
amintește de o eventuală împărtășanie:
”vinul era gustat, pâinea începută/suferința
discretă și vie/ca o soră mai mică mereu alături”.
De la un titlu în limba franceză trecem
la următorul, în limba italiană, Tu mi manchi,
și avem o probabilă justificare a opțiunii poetului în versurile următoare:” în lumina
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serii de iarnă lombardă ochii tăi/în cuvintele
latine timbrul vocii tale/ în fiecare gust doar
gustul tău/elixir ce anulează distanțele”.
Nici poemul Dorință nu excelează în
optimism, poetul are grijă să introducă un
fel de vaier în surdină, totul pare deja pariat
și pierdut la un joc de noroc, mai mult calibrat pe ghinion, căci nu se întrevede vreo
cale de răzbatere a luminii: ”ca și cum ar
privi o pânză/pe care rulează mai multe
filme simultan/despre condiția precară a
entuziasmului /și despre cum înfrângerea
vine atunci când iubești/pentru că așa trebuie”.
O asemenea experiență aruncă sinele
într-un spațiu ostil, unde ”cerul se încinge
de singurătate/ca o învelitoare de carton
gudronat” și unde șansa de evadare ține de
miracol.
Alt poem, aceeași atmosferă, același
sentiment al zădărniciei, încât ALexandru
Cazacu dă impresia că posedă un magnetism pentru starea de angoasă pe care o
dezvoltă în lirica acestui volum: ”S-a pierdut
șperaclul de pornire al mașinii cu vise/ Norii
revin pe cer ca niște fii risipitori ce se întorc
acasă/și nici țipenie de păsări în largul orei”.
Din poemul Întoarcerea aflăm că ”lumea
e o adunătură de excepții”, în timp ce, metaforic, ”luna va deveni o mască de scrimă luminând/totul se va umple de neuitare și de
netrecut”.
Derizoriul zilei ne pregătește pentru un
nou festin al singurătății, într-o urbe mică,
după cum spune poetul, unde ”ai da orice
să te pierzi”, iar destinația către care ai pornit se îndepărtează mereu, ceea ce face imposibilă atingerae unui ideal în cineva, în
ceva: ”Să te ridici învins/de la masa de joc și
visare/să privești lacul acesta înghețat/care
își îngheață patinatorii/prin orașul de cuvinte încrucișate/când linia de plutire își
coboară nivelul”.
Frica rămâne o stare care se infiltrează
în tot și în toate, la Alexandru Cazacu, până
și garoafele sunt ”albite de spaimă” și nu știu
cine ar putea să-i formuleze un răspuns (nici
nu cred că îl așteaptă poetul) la dorința
exprimată cam așa: ”Spune-mi cum lumea
s-ar putea privi pe o singură fereastră purtată pe brațe ca un rănit”.
Ora H nu este, până la urmă, ora unui
început, nici a vreunui atac programat în
secret, ci, mai degrabă, este ora unui final
aluvionar, de stări difuze, de tăceri pustiitoare, în care ființa pare să semene unei relicve a ceea ce a fost într-un alt timp, într-o
altă viață, probabil, iar dacă posezi o natură
reflexivă , împărtășești atmosfera acestui
volum pe care eu îl recomand cu convingere.
III
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Un poet și un prozator de indiscutabilă
estrare, precum Valentin Busuioc, visează
t și colorat. Niciodată „prea” mult, aș zice.
ele lirice îl întorc pe poet în lumea unei
ilării pe care o redescoperă, ca adult nosic, cu totul altfel de cum i s-a părut demult.
til și stăpîn pe mijloacele scrisului, autorul
permite să se lase invadat de o minunată
oșie, izbutind un volum de raftul întîi.

VALENTIN BUSUIOC

Povestea b[rbatului care a visat foarte mult

VALENTIN BUSUIOC
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Când visul se face poem
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u toții visăm. Unii, cu ochii deschiși, alții, la adăpostul întunericului, în timp ce luna se ridică
deasupra celor văzute și nevăzute, ca și
cum ar fi nevoie ca o anume strălucire
magică să se reverse, pentru a pătrunde
dincolo de ceea ce mintea noastră poate
atinge și înțelege. Dar cine nu a visat niciodată, cine nu s-a trezit din vis ca dintr-o
poveste cu totul și cu totul de aur sau, dimpotrivă, ca dintr-o mare durere, atât de vie
și de reală, încât să rămână, la propriu, fără
aer? O astfel de experiență aduce în fața
cititorilor săi și poetul Valentin Busuioc,
prin intermediul noului volum de versuri,
Povestea bărbatului care a visat foarte mult,
publicat la Editura Neuma, în anul 2021,
un volum în miezul căruia se întrepătrund
în cel mai fericit mod, duioșia, harul poetic,
imaginativul luxuriant, construcția tehnică
adecvată, notele autobiografice, elementele de legendă, dragostea, sensul vieții,
nostalgia și urmele rănilor, totul, într-o
manieră caracterizată de simplitate, însă
emanând, prin toți porii, emoție, eleganță,
claritate și finețe.
Asemenea orbului care, pentru a nu ne
orbi cu lumina din el/ (...) își pune mai întâi/
ochelarii (Lumina), și poetul care a strâns în
mâna sa de copil/ numai linia vieții (Tăierea
moțului), are propriul ritual de aducere a
poveștii din vis, în poem. Întoarcerea în
vremea copilăriei, a satului tradițional, este
un pretext nu doar pentru a retrăi perioada inocenței, ci și pentru a redescoperi
vechi și noi sensuri și valențe ale gândirii
arhaice, ale unei lumi în care credința și superstițiile erau, deopotrivă, la fel de importante, definind mentalitatea colectivă.
Precum într-o icoană se deslușește imaginea bunicilor sărutându-se pe frunte și
pe obraji, ca și cum le-ar fi fost teamă/ că
sunt amândoi de zăpadă (Dragostea, prin
mintea unui copil). Bunica este, în mintea
copilului, înzestrată cu puteri magice, credința și rugăciunile ei având capacitatea

de a schimba cursul firesc al anotimpurilor,
de a crea feerie din ninsoare, tocmai în mijlocul pomilor înfloriți, în pofida apropierii
unui iminent sfârșit: vine o vreme/ când
trupurile devin ușoare/ ca niște frunze pe
apă (Anotimpuri). Impresionant și plin de
emoție este și tabloul tatălui proaspăt întors din război, nici vesel/ nici trist/ ca o bucată de vâsc/ sub care nu s-a sărtutat
nimeni// (...) ca o apă pe care nu a călcat
Dumnezeu// (...) ca o pietricică în pantof/
care nu e băgată în seamă (Tata s-a întors
din război), un tată care, având experiența
vieții, îi împărtășește fiului din înțelepciunea sa, orientându-i acestuia atenția spre
oglindirea în ochii dinivității, pentru ca
actul introspecției să fie unul cât mai
veridic: dar când va fi să mă văd pe mine/
l-am întrebat/ prin ochii cui să mă uit// pentru asta/ roagă-l pe Dumnezeu să se uite prin
ochii tăi (Sfaturi). Dispariția tatălui este urmată de cea a câinelui care evadează din
lanț și rămâne săptămâni întregi la mormânt pentru a își sluji stăpânul, până când
și acesta, după un timp, se stinge, însoțindu-l, cu nesfârșită dragoste, în moarte:
mai rămăsese doar iarba îngălbenită// avea
forma unui câine/ încolăcit la pieptul/ unui
bărbat (Câinele).
Despre fericire s-a scris mult. Cu toate
acestea, oricât s-ar scrie, tot ar mai fi ceva
ce încă nu s-a spus. Într-o societate în care
aparențele primează, fericirea de conjunctură se învață prin imitație, printr-un exercițiu al falsității, al unei configurări la comandă a stării emoționale, poetul dându-ne, în acest sens, poate cel mai elocvent exemplu, unul de care ne lovim pe
parcursul întregii vieți: să zâmbiți/ ne-a
spus fotograful/ să zâmbiți/ ca și cum ați fi
fericiți, deși, noi, oamenii, suntem aidoma
pietrelor// fericiți/ ca și cum n-am trăi (Lumina unui blitz).
Tușe vibrante, pline de emoție vie, radiază de-a lungul poemelor. Gândul că toți
cei dragi, plecați la ceruri, redevin copii,
devine o strategie de îndulcire a durerii, estompând-o până aproape de disipare,
diminuând suferința unor mari pierderi
sau despărțiri pentru totdeauna: însă acolo
cu toții erau copii/ își vedeau sufletele/ așa
de puternică era lumina// în rest/ era
aproape ca aici pe pământ (Va fi bine). Singurătatea se învață în intimitatea propriu-

lui univers interior, într-un ritm molcom și
uniform, asemănător celui al unei ninsori,
dar fără a fi, unilateral, un proces evidențiat
prin conotații negative, ci, mai degrabă,
unul al conștientizării intense și profunde
a sinelui: singur/ așa mă simțeam// venise
iarna// ningea în grădină/ molcom ningea
(Sperietoarea). Dacă poetul a văzut lumina
zilei în urma unei cezariene, la fel s-a întâmplat și cu poezia sa. A fost nevoie de o
incizie adâncă și extinsă, de o suferință acceptată din dragoste, dar în tăcere, pentru
ca glasul poeziei, un glas care impresionează până la lacrimi, să se facă auzit:
acum nu-ți mai este frig// asemenea grâului/ te gândești că la vară oasele tale/ atât de
puțin mângâiate/ vor fi numai bune de secerat (Prima ninsoare).
Visul e un element care aparține bogaților și săracilor, credincioșilor și necredincioșilor, celor cu picioarele pe pământ
și celor cu capul în nori, creând punți invizibile între oameni cunoscuți sau necunoscuți: habar nu am ce visează vecinii/
ba chiar că e posibil să avem cu toții același
vis (Singurătate), însă numai cei ce iubesc și
trăiesc poezia ca și când le-ar ține loc de
inimă, pot face din vis poezie și se pot îndestula cu dumnezeirea ei: cine nu a căzut
în genunchi/ pentru a-și ridica sufletul/ acela
nu știe nimic despre noi/ cei ce iubim poezia/
precum mormintele părăsite/ marile ploi
(Marile ploi), pentru că numai poeții sunt
fericiți și simt/ că atunci când e lună plină/
până și întunericul colii de scris/ are mai
multă lumină (Luna plină).
Contemplarea femeii iubite e un alt
pretext de visare întru și prin poezie. Poeme precum: Prima iubire, Iubita, Cere-mi
orice, Flori de câmp sau Ninge liniștit, pre ced concluzia că iubirea e ceea ce ne face
să trăim, să contăm cu adevărat, reliefând
și înnobilând unica dovadă de necontestat a propriei existențe și identități: dar mai
presus de toate/ cerculețele pe care le face
dragostea mea cu tine/ sunt singurele dovezi
că exist (Tu).
Să fii poet/ înseamnă să fii sincer/ mai
ales cu cei asemenea ție ne spune Valentin
Busuioc, în poemul său, Să fii poet. Să
creezi e asemenea emoție în cititor, încât
acesta să simtă gustul poeziei mult timp
după ce a închis cartea, asta înseamnă să
fii poet, aș completa eu.
III
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Joaca de-a Urmuz
dAn GuleA

A

lexandru Vakulovski este un prozator cunoscut pentru titluri precum Pizdeț (debutul din 2002),
Letopizdeț (2005) sau Bong (2007), căutând
așadar teme tabuizate de diferite convenții
(sociale) cu apetența cu care tinerii Gherasim Luca sau Aurel Baranga din anii 1930
scriau și trimiteau revista cu titlul inomabil
unor personalități precum Nicolae Iorga.
Odinioară urmarea era arestarea „bandei de
pornografi”, astăzi – sau mai degrabă ieri,
înainte de aderarea la Uniunea Europeană,
efectele fiind mult mai tranchile; în public, a
mai apărut numele moldoveanului Alexandru Vakulovski cu ocazia unor probleme
legate de viză și de șederea în România.
Autorul, format în România, cu studii de
filologie la Universitatea din Brașov și la cea
din Cluj, face parte dintr-o foarte interesantă generație ce a urmat aproximativ aceeași traiectorie academică, precum Iulian
Ciocan, Liliana Corobca sau Mihail Vakulovski – fratele mai mare al lui Alexandru;
cunoaște așadar diferite epoci de tranziție,
aflându-se printre primii studenți care vin
Moldova să studieze în România, definindu-și astfel „propria” avangardă.
Nu e surprinzător, în aceste condiții, că
Editura Polirom alege pentru colecția de
popularizare a personalităților noastre pre zentarea lui Urmuz prin ochii lui Alexandru
Vakulovski; un rebel poate înțelege „discretul rebel” al literaturii noastre. Iar monograful alege documentul dintr-o existență mai
degrabă postumă, pentru că, de altfel, viața
lui Urmuz (Demetru Demetrescu-Buzău)
este o viață foarte puțin cunoscută. Cartea
urmărește, conform eresurilor, cei 7 ani de

după moartea lui Urmuz, când, în fond, se
creează un mit Urmuz.
Este intuiția excelentă a lui Alexandru
Vakulovski în această narare à rebours, un
prilej corect de a insera în corpusul volumului și întreaga operă a lui Urmuz, reproducând adesea pagina de ziar în care au
fost publicate textele sale, de la constructivista Punct la Bilete de papagal, reproducându-se un context avangardist, cu revista
Contimporanul și prima sa expoziție internațională, cu afișele revistei Urmuz, create
de Geo Bogza în 1928, dar și cu micile texte
personale (scrisori, diverse însemnări) care
s-au mai păstrat de la Urmuz.
Este o reconstrucție ce vine din prezentul pandemic (există câteva inserții autenticiste) și începe într-un limb al figurilor
exemplare, cu „un mustăcios, Mihail, prins
de fiecare fir de păr, de toate degetele și de
încheieturi cu sfori legate de poporul român. El stă în fund, le încâlcește și le descâlcește și încearcă în zadar să manevreze
poporul, care doar se rostogolește dintr-o
parte în alta și trage la rândul lui de sforile
care îl dezechilibrează pe mustăcios”; un alt
personaj este „bărbosul care cioplește, modelează”, făcând pe toată lumea să se întrebe dacă acea coloană „pleacă spre
Pământ sau de pe Pământ urcă până aici” –
practic toți bărbații aurorali urmăresc nașterea sau (des)creșterea eroului Urmuz.
„Cei dintâi trăsniți” – subtitlul reconstrucției psihedelice cu accente autohtoniste a lui Vakulovski – urmărește un anumit mod de a vedea lumea dintr-o bogată
mitologie, reflectată de amintirile și de istorisirile actorului George Ciprian, autor al
Capului de rățoi, spiritul lui Urmuz pendulând între real și virtual, „cei dintâi” semnificând în primul rând un soi de ierarhie
valorică – un joc de cuvinte ce conduce spre
o altă lectură a cunoscutului clișeu „Urmuz,
premergătorul”.
Cu lumini și umbre (un beci cu „conserve la borcan” – iată o exprimare curioasă), cu un anumit simbolism ce poate
oricând apărea în paginile lui Vakulovski
(„găina scurmă nervoasă, de întoarce vreo
două lăzi de fructe, legume și literatură, și o
rupe la fugă.”) Urmuz. Cei dintâi trăsniți este
o țesătură despre mituri și despre felul în
care ne raportăm la ele.
III

Trei revela\ii

Î

GH. lăzăresCu

ncununând o creație ce însumează,
până acum, romane, proză scurtă și
poezie, noul volum de versuri al lui
Adrian Costache are un titlu ce intrigă:
Elegii podgorene (Editura eLiteratura,
2021). Podgoriei îi asociem, de obicei, sentimentele de jubilație față de bogăția roadelor și de recunoștință în fața dărniciei
naturii. Asocierea cu tristețea elegiilor pare
improprie. Și totuși aici ea este pe deplin
justificată, căci Podgoria este numele localității prahovene în care s-a născut autorul.
La o vârstă a cumpenelor, acesta petrece aici optzeci și una de zile, fiecare din
ele fiind marcată de câte o poezie, numerotată cu cifre romane, pentru a marca
timpul care apare tot mai limitat. Reîntors
pe locurile copilăriei cu speranța de a
regăsi raiul primilor ani de viață, eul liric
trăiește o „revelație” negativă, constată că
a trecut de la „un paradis” la „altfel”, că s-a
produs o ieșire din timp și că „toate ancorele” sunt „tăiate”. Locurile sunt aceleași,
dar circumstanțele s-au schimbat. În primul rând, nu mai sunt părinții, de a căror
prezență sunt legate toate amintirile copilăriei. În zadar este căutarea lor: „Pe piatră,
/ Sub piatră, / Sub umbră, / Prin lumină”.
Doar imaginile lor sunt vii în memorie:
„Mama aducând lemne pentru sobă,/ Tatăl
brumărit dând zăpada pe-afară” (XXXII –
Ninsoare în martie (Pastel)). Dar, în prezentul maturității fiului, mai rămâne o singură
speranță: ”Poate erau acolo și nu-i vedeam”.
În amintire, chipul tatei s-a imprimat „Ca un
/ Zeu al locului”. (XIV – Ceva...)
Eul liric se mărturisește marcat de trei
revelații - deplina libertate a copilăriei tuturor posibilităților, iubirea și religia -, toate
trei asociate metaforei zborului, care însă
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acum, când este „îngreunat de viață”, îi
apare interzis (LXIX – Revelații) Imperfectul
și mai-mult-ca-perfectul cad ca niște grele
sentințe ale destinului: „Tinerețe fără bătrânețe / Eram, / Și viață fără de / Moarte, / Fusesem.” (LXVII – M-am întors acasă) A mai
rămas doar o „Neștire / Vorbitoare”, superbă
imagine, atât de sugestivă.
O vreme consolarea adusă de natură și
de amintire mai pare posibilă (XX-Pastel
podgorean). Vara mai aduce înflorirea (XLIV
- Simplitate de vară), iar prin transparența
dimineții „se văd / Oasele albe ale / Lucrurilor. / Și cu seva semințelor care urcă / Tăcută / În lujere crude / Precum boturi / De
miel...” (XLV – Nu există nimic mai frumos...)
Mai târziu însă nici amintirea nu mai
poate reînvia, cu autenticitatea din trecut,
nici copilăria și nici Grădina, spațiul ei paradisiac (LXIII – Până la urmă...). Sărbătorile au
dispărut și ele (XXVI – Căutări). Eul liric se
simte străin în universul amintirii (puternică
imagine!): „M-am întors și / Doar porți închise, / [...] Ce caut eu / În ziua de ieri?... / [...]
Cine ar mai putea fi / Străinul acesta / Care
sunt?!...” (XXXI- M-am întors...) Imaginea
pregnantă a porții închise revine aproape
obsesiv: „Dar / Nimeni nu-mi deschide
poarta!” (LXX – Doar vântul...)
Dacă, la începutul ciclului, în ziua a treia,
misteriosul izvor al poeziei curgea încă („De
unde mai curge încă neauzit / Izvorul /
Acestei Poezii.”) (III – Elegie de început), ziua
a șaizeci și patra aduce o constatare tragică:
„Am înțeles! / Nu sunt dintre / Cei aleși! /
Puterea Grădinii / E tot mai mică / Și timpul
de odinioară nu mai poate fi / Reînviat !/
Pierdut e harul! / Cuvintele-s tot mai puține
/ Cad din cuiburi ca niște pui / Ce n-au învățat / Să zboare.” (LXIV – N-am fost ales...)
Doar trecutul mai are parfumul eternității divine, parfum pe care poetul îl caută
în vânt, în sucul zambilei din Joia Mare, în
chipurile înaintașilor de pe treapta „de piatră tocită”, loc ce concentrează o întreagă
mitologie personală, ca în romanul romanul 365 de zile, cu care volumul de poezii
are o impresionantă legătură de substanță.
Un alt topos al acestei mitologii personale este călătoria cu căruța din copilărie,
evocată atât în Călătorie (Baladă), cât și în
Urcușul timpului. Călătoria este indisolubil
legată de figura tutelară a tatălui („luminile
orașului / Veneau către tata - / Înalt și mare
/ Ca un uriaș de fum - / Cum era!... / Soseau
/ Pe caii nevăzuți ai / Întunericului...”), ca și
urcușul inițiatic pe „coama dealului Boba”,
unde copilul are intuiția fluxurilor esențiale
ale naturii, văzând „toate genele lumii” și
„Cum seva pământului urca / În frunzele
verzi ale porumbului”. Singurătatea în doi
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(„Și eram singuri, singuri”) este, în acest moment, un privilegiu, o binecuvântare, dar
timpul o va văduvi de ființa esențială a
părintelui, transformând-o în suferință:
„Tată, mamă, / Eliberați de / Lume într-o zi
de / Iarnă, / Nu mi-ați spus / Că singurătatea
e / Mai grea decât / Moartea!...” (Nu mai
stăpânesc nimic...).
„Eterna reîntoarcere” produce dezamăgire și tristețe; „hotelurile cerești” din amintire par să se dovedească banale locuințe
pământești.
Adrian Costache este un poet lucid (dar
nu mai puțin poet!), care nu idealizează trecutul din amintire, ci îl confruntă cu o nouă
realitate sau, poate, cu o reprezentare a realității influențată de o altă vârstă: „Toate lucrurile au acum alt / Timp, / Și timpul are alt
timp / Și alt nume!” (LII – Toate lucrurile).
Schimbarea, resimțită dramatic, este a
lumii în general sau a generației? Altfel spus,
Apocalipsa sau doar bătrânețea? (Note de
seară). Poate nu Apocalipsă, căci aceasta
„nu va mai fi”; „Doar Cineva va stinge / Lumina” (Apocalipsă). Lumea nouă este greu
inteligibilă: „Caut cheia acelui înțeles / Cu
care să pot întoarce la răspântie / Proțapul
acestei lumi” bolnave (V – Alte note de seară)
„Minunata lume nouă”, astfel numită cu sintagma făcută celebră de Aldous Huxley, îi
apare poetului într-o satiră amară (LXXI –
Această carte...) ca o grotescă distopie caracterizată de peirderea identității prin relativizare, o lume a postadevărului, a somnului rațiunii, în care „ne-a rămas doar închinarea / La idoli feisbuciști și de carton” (IV –
Note de seară (fragmente))
Huxley, HH
A dispărut lumea admirată de privirea
inocentă a copilului: „Acest muzeu / Închinat ochiului / Este închis / Definitiv.” S-a produs o ieșire din timp, care își pierde „mirosul
sălbatic” din copilărie.
Dacă, în efervescența tinereții din anii
‘60, Marin Sorescu se întreba „Unde fugim
de-acasă”, Adrian Costache se întreabă în ce
lume mai putem fugi de un timp tot mai accelerat. (Unde...) Motivul târziului punc tează tragic confruntarea cu timpul: „totul e
foarte târziu, / Pentru mine / În această
lume...” (Eu și muntele)
Este evocată, în volum, geografia mitică
(deși atât de reală!) a copilăriei pierdute:
„Rămăsesem cu totul fără: /Ierburile înalte
și aspre / Ale Scăianului, / Fără Sărățica, / Pârâul fără izvor, / Și fără vărsare, / Fără Tușoreanca, / Pădurea / De unde începea în fiecare
seară / Noaptea, / Fără / Dealul Boba pe care
/ Căzuse avionul...” (LXVIII – Alfabet (variantă)). Ea este completată, în depărtare, de
„Muntele albastru / La care n-am ajuns

niciodată...” (XXVIII – Halucinație). Să nu
uităm că vocabula „podgorene” din titlul
provine din slavul „pod gore” (sub munte) și
atunci volumul poate fi citit și ca expresia
așteptării în tinda tainei încă nepătrunse.
Într-o Priveliște cu note de expresionism
blagian, această lume rurală a copilăriei
pare tot mai amenințată de extinderea universului citadin: „Iată: / Armate, cu muzici /
Ucigătoare / Și puternice motoare, / Se-aud
tot mai aproape!... / Veni-va sfârșitul!... /
Veni-va sfârșitul!”. Câtă vreme va mai putea
apăra „divina Grădină” răcoarea de căldura
toridă a orașului?
Autonomia pe care par s-o dobândească lucrurile față de om la vârsta senectuții
amintește de experiența unui personaj din
Un veac de singurătate de Gabriel Garcia
Marquez: „În casă dezordinea / E acum /
Semnul lucrurilor-stăpâne / Bucuria lor că /
Pot fi / Ele însele, / Din nou./ Natură pură
adică!...” (LXII – Lucrurile).
Relația cu Divinul se dezvoltă în filigranul volumului, trecând prin aspirații,
așteptări, apropieri, respingeri, paradoxuri
și întrebări fără răspuns.
„Și doar plângând mai ajung / La tine, /
Doamne!...” se spune în Elegia plânsului
(VIII). Lacrimile au rămas ultima formă de
rugăciune (X - Psalmul podgorean), dar
plânsul pare să fie zadarnic. Eul liric percepe, la începutul ciclului, un Dumnezeu
rilkean (de altfel, un insert din Cântecul de
toamnă al lui Rilke deschide intertextual
elegia LVI – E vremea...) apropiat, cu care împarte sărăcia și de care îl leagă vântul de
seară: „Și doar seara vântul mai vorbește /
Limba lui / Dumnezeu...” (XII – Imn serii).
Dumnezeul „căutat / O viață” este asociat cu
„Mereul-Mister” (XXIV – Așteptare). Doar visul rezolvă paradoxul Divinității care există
fără să existe: „Dar, Doamne, eu nu știu / Nici
cine ești / Nici unde ești / Nici când ești,/
Nici de unde vii...// Ci te visez doar / Cum ai
putea să fii - / Nefiind!” (XXXVIII – Identitate).
Se pun întrebări privind învierea în trup
(XXXIX – Interogație), percepută ca o vagă
posibilitate îndepărtată: „Neapropiatul timp
/ Al învierii!” (XXXVI - De ce casa lor e ultima
acum...). De un impresionant dramatism
este această Notație (XLVIII) referitoare la
Dumnezeu și la părinți: „Mai grea decât absența Ta / E absența lor!...”
Doar poezia poate da seamă de această
complexitate de trăiri, iar Elegiile podgorene sunt adevărată poezie, un volum de o
impresionantă unitate, care trasează o experiență spirituală, o evoluție a raportării la
memorie, la Dumnezeu și la moarte.
III
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Despre libertatea criticii
moniCA Grosu

P

oet și critic, Radu Voinescu este
autorul unui studiu recent, în care
aduce pe masa discuției nu doar
argumente teoretice, ci și glose pe marginea unor cărți reprezentative, comentate în decursul ultimilor ani. Este vorba
despre volumul Libertatea criticii (Printre
primejdiile criticii II), apărut la Editura Junimea, Iași, 2020, și venind în continuarea
celui din 2004, precizare făcută însuși de
autor: „M-am apropiat cu respect faţă de
munca şi de ideile fiecăruia dintre criticii
antologaţi în paginile acestui volum ce se
prezintă cumva eclectic – a fost vorba de
un eclectism programat –, chiar dacă nu
am aderat la o serie de construcţii sau viziuni. În fond, aş dori ca acest ciclu de analize, de mici studii să reprezinte un omagiu
adus criticii româneşti contemporane.
Sper că s-a înţeles, din cele afirmate până
acum, că am comentat cărţi şi nu m-a preocupat persoana autorilor. Volumul acesta
constituie, deşi realizat cu alte mijloace,
întru câtva, cea de-a doua parte dintr-un
ciclu intitulat Printre primejdiile criticii,
prima fiind apărută la Fundaţia Culturală
Paradigma/Editura Pontica, în 2004.”
Textele cuprinse aici au fost publicate
inițial în revista „Hyperion”, între 20112019, însă la acestea au mai fost adăugate
completări sau comentarii, apărute, la rândul lor, în „Luceafărul de dimineață” sau
„Convorbiri literare”. Atenția autorului se
oprește, de această dată, asupra unor
studii, diverse ca tematică și abordare, însă
semnificative, în bună parte, pentru ceea
ce ar reprezenta critica de doctorat (ilustrată aici prin volume de Oana Soare, Alex
Goldiș, Andrei Terian, Bianca Burță-Cernat,
Laura Albulescu ș.a.), adică acele teze devenite ulterior cărți și care au prezentat interes, fiindcă ilustrau anumite principii sau
metode critice, despre care autorul însuși
vorbește în deschiderea volumului de față.
„Nu a contat vârsta şi nici cariera critică a
autorului. Ceea ce a primat a fost interesul
pe care am considerat că îl reprezintă
cartea respectivă, uneori în contextul sau
alături de altele aparţinând aceluiaşi autor.
Când a fost exemplară pentru că a fost
exemplară, când a fost discutabilă, tocmai
pentru că am găsit-o susceptibilă de observaţii şi ameliorări. Valorile negative ori

eşecurile sunt şi ele, prin contraexemplu,
un mijloc de formare a opiniilor şi deprinderilor critice.”
Totodată, în cazul fiecărui autor în parte a fost întocmită o scurtă fișă bibliografică, menționându-se doar cărțile de
critică, istorie sau teorie literară, nu realizări din alte genuri literare. Așadar, accentul cade, în mod constant, pe abordarea
critică, fără a permite multe bucle, de altă
natură, în text. Sunt asigurate, în acest fel,
coerența și acel fir roșu al demersului, imperios necesare și discursului critic, pentru
că, spune Radu Voinescu, și critica poate fi
captivantă, putându-i-se accepta „statutul
de literatură de gradul al doilea, cu condiţia ca ea să nu abandoneze perspectiva
ştiinţifică”, deci, să marșeze pe scrisul frumos, sclipitor, dar să rămână fidelă față de
operă. În consecință, arată autorul, actul
critic ar trebui să se bazeze mai întâi pe
analiză și abia apoi pe impresie. Cu toate
acestea, „în practica lecturii critice, lucrurile
se derulează invers, mai întâi se manifestă
impresia, una bogată, nuanţată, alimentată de cultură şi experienţă, de deprin derile profesionale, analiza intervenind în
a doua instanţă. Mutaţiile valorilor estetice, deşi se consideră că ar avea un rol determinant, nu afectează decât arareori
esteticul propriu-zis, calităţile intrinseci ale
operei, care există înainte de orice evaluare, sincronă sau succesivă momentului în
care a fost creată. Opera nu face decât să-şi
arate noi faţete. Sau, dimpotrivă, o dată cu
timpul, o serie de referinţe pot deveni caduce sau impenetrabile.”
Implicat în publicistică, coordonator al
unor volume colective, prezent în antologii, Radu Voinescu este, înainte de toate,
autorul unor studii de eseistică și critică literară, din rândul cărora menționăm: Mo dernități. Eseuri de antropologie culturală
(2001), Spectacolul literaturii. Studii de critică și teorie literară (2003), Tri-vialul. Studii
(2004), Subiecte I. Scriitori români contemporani (2005), la care se adaugă cele men ționate anterior. Pornind de la fundamente teoretice, criticul dovedește nu doar o
bună raportare la instrumentarul critic, ci
și un permanent echilibru al judecăților de
valoare. Înțelegem astfel că un critic nu va
fi niciodată în afara operei comentate, ci

parte integrantă din aceasta, căci, explicând textul, el se comunică pe sine și modul lui de înțelegere al universului creionat. Ni se punctează, încă din introducerea
cu caracter preponderent teoretic, rolul
criticului și, mai ales, al criticii de întâmpinare, fiindcă un critic este, înainte de toate, un cititor, și, în mintea lui, se naște
pentru prima dată opera. Enigma oricărui
text necesită o decodificare, în măsura în
care pretinde fidelitate, de aceea supralicitările subiective, chiar fanteziste, deși se
bucură de popularitate pentru o vreme,
nu sunt totuși de dorit. Chiar și așa, „respectul faţă de text nu implică defel o
abordare ternă, o turnură liniară, o paradigmă închisă în limitele unui criteriu estetic îngust înţeles, potrivit căruia literatura se explică numai în interiorul literaturii.”
Ideile enunțate dezvăluie un evantai
tematic mult mai generos: de la conceptul
de critică genetică la cel de Literaturwissenschaft (știința literaturii) sau de la gustul critic la cultivarea expresivității în exercitarea actului critic. Radu Voinescu analizează succint toate aceste paliere ale comentariului critic, dar și altele, pledând
pentru nevoia de echilibru și calibrare a
propriei grile estetice la dinamica valorilor
(în perspectivă diacronică), știindu-se că
valabilitatea unei judecăți critice se poate
perima sau își poate depăși epoca, în cel
mai bun caz. În cazul fiecărui discurs critic,
dintre cele analizate (aparținând unor autori ca Val. Panaitescu, Felix Nicolau, Ion
Simuț, Vasile Spiridon, Mircea Opriță,
Maria-Ana Tupan, Florin Mihăilescu ș.a.), se
subliniază anvergura abordării, metoda
valorificată, stilistica aleasă, echidistanța
față de subiect, cântărindu-se, cu atenție
și responsabilitate, plusurile și minusurile.
Maniera și tonul, lipsit de ostentație, chiar
și atunci când observațiile sunt mai degrabă critice, conferă lecturii libertatea
necesară unei receptări juste.
III
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Ipostaze ale poeziei contemporane
evelyne CroiToru

Nicoleta Milea

Ediie îngrijită
și prefaa:

HORIA GÂRBEA

Editura
NEUMA 2021

A

cunoaşte poezia contemporanilor, a descoperi filonul generator
al emoţiei, a înţelege gândirea şi
sensibilitatea lirică, este un demers necesar
şi util oricând, cu atât mai mult astăzi, când
spaţiul poetic este realmente supraaglomerat. Aşadar, e salutară iniţiativa Editurii
Neuma de a publica un volum de cronici literare, sub semnătura Nicoletei Milea, personalitate literară distinctă în peisajul cultural românesc, doctor în filologie, poetă cu
har şi autoare de critică de întâmpinare de
o profunzime deosebită. Sugestiv intitulat
Cărţile prietenilor mei, volumul îngrijit şi
prefaţat de Horia Gârbea, poate fi considerat o sinteză culturală realizată cu sensibilitate şi empatie, iar autoarea, conştiinţa
literară valorizantă a acesteia.
Cartea prezintă cincizeci de cronici despre poezie în care Nicoleta Milea surprinde
şi fixează pentru posteritate momente de
creativitate ale contemporanilor, publicate
anterior în reviste culturale importante.
Sunt analizate patru volume colective (Ce
stradă e asta?, Bucureşti, dincolo de timp,
Noaptea, statuile întineresc şi Zece poeţi – o
sută de poezii) precum şi volume de autor
în care sunt prezenţi atât poeţi consacraţi
cât şi poeţi în plină afirmare.
Printr-un discurs elaborat, obiectiv, elegant şi aplicat evidenţiază virtuţile profunde ale poemelor, substanţa lor lirică, conturându-le cu fineţe şi credibilitate. În cazul
antologiilor de autor, se poate observa evidenţierea întregului parcurs liric al poetului
recenzat, însoţită de subtile digresiuni ese istice: Dimensiune a spiritualizării şi a esenţializării, poezia Viliei Banţa realizează într-un
chip specific inducerea intelectului în afect,
corelând cunoaşterea cu polivalenţa cuvântului, ca metaforă. (Rosturile şi resorturile
poeziei; despre volumul Poarta felinelor).
Analizând poezia, fie a iubirii, fie a tragicului sau a teluricului, autoarea se concentrează pe arhitectura specifică fiecărui
poet şi pune în valoare forţa expresivă a

acestora, revelând totodată identitatea lor
spirituală. Nicoleta Milea scoate în evidenţă
emoţia pe care poemele analizate o produc cititorului, punctează eseistic spiritul
liber al operelor, valorizează mesajele de
spiritualitate, de concentrare a gândirii, amplitudinea temelor, toate acestea devenind
criterii de apreciere.
Autoarea crează, printr-o translaţie rafinată, amprentată de propria vibraţie, puncte de interes şi motive de lectură, adecvându-şi poziţia faţă de fiecare autor şi evidenţiind punctele forte ale operei comentate. Le conturează cu precizie profilul
auctorial, descoperă caractere şi simţiri, face
observaţii filosofice, proiectându-şi propriul
univers intelectual: Poetul, mărturiseşte autoarea, un instrument al Providenţei, scos din
tăcerea sa prevestitoare, îşi revelează trăsături nebănuite, sortit fiind îndurerării şi solitudinii, fără de care artistul n-ar crea nimic.
Ispăşirea începe odată cu momentul conştientizării armoniei pierdute şi cu primul pas pe
care-l face pe drumul Golgotei de Singurătate.(Theodor Răpan, un ales al spiritului)
Nicoleta Milea, ea însăşi creatoare de
poezie, spirit înalt, a ales să acopere spaţiile
analizei poetice cu unicitatea şi lumina
înţelegerii climatului uman atât de diferit.
Nucleul semnificant - în variate nuanţe este empatia, iubirea, prietenia literară, pe
care autoarea le dăruieşte necondiţionat.
Pornind chiar de la titlul volumului, “Cărţile
prietenilor mei” şi până la îndemnul la lectură, limpede şi promiţător de satisfacţii,
trecând prin întrebările pe care le declanşează această formulă creativă de sintetizare a acumulărilor lirice contemporane,
constatăm viziunea rafinată asupra temelor,
cărora autoarea le surprinde esenţa de atitudine şi le pune în valoare spiritul identitar, într-o proiecţie a conştiinţelor individuale în deplină consonanţa cu actualitatea.
Autoarea pune în lumină concepte fundamentale ale literaturii române – tradiţie
şi identitate, – componente esenţiale ale
spiritului, propunând un proces de cunoaş tere şi evaluare în contextul concretului
existenţial. Pentru cititorul interesat de arcanele poeziei contemporane volumul Căr ţile prietenilor mei este un bun prilej de
documentare. El identifică formule lirice,

profunzimi estetice, sistematizează şi nuanţează glasuri reprezentative ale contemporanilor, provocând cititorii la lectura completă a volumelor recenzate. Expresivităţi şi
amprente diferite sunt articulate într-un
univers empatic, deschis conştiinţelor elevate.
Fiecare poet este o lume. O lume de
senzaţii, de imagini, de transparenţe sau
opacităţi, o cutie de rezonanţă a lumii în
care trăieşte. Mesager nemijlocit al chemării
spre lumină, poetul are o superbă şi suverană încredere în magica lui învestitură,
convins fiind că poezia integrează, nu izolează, deschide dialoguri, invită la descoperirea de noi şi noi nuanţe. Tocmai aceste
calităţi le pune în valoare Nicoleta Milea. În
plus, ea are puterea de a privi în adâncimi
(aparent eterogene), de a oferi apoi omogenitate întregului, configurând din universuri autonome, particulare, unul general,
cuprinzător. Autoarea dovedeşte o înzestrare specială în descoperirea jocului complicat al sufletului de poet. Altfel spus,
scoate la lumină dramatismul sau, după caz,
lirismul poemelor, puterea de asociere speculativă a poetului, surprinde în imagini
sugestive mişcarea gândirii şi afectelor, o
face cu sensibilitate, sporind astfel forţa de
atracţie a cărţii.Conglomeratul de trăiri şi
emoţii este sublimat, sentimentele, mişcă rile sufleteşti, stările de conştiinţă particulare sunt filtrate de autoare în idei. Este un
asediu speculativ folositor ansamblului, într-un context semnificativ. Pe parcursul
cărţii, ideile cresc, sunt argumentate, se înlănţuie, se completează, sunt scoase în evidenţă reliefuri, creându-se raporturi de
înţelegere a sensurilor poetice.
Personalitate complexă, Nicoleta Milea
îşi asumă exegeza unui spaţiu cu valoare
exponenţială a vieţii literare de astăzi realizând astfel un demers remarcabil. Pe fundalul dezumanizant al pandemiei şi sub
presiunea acesteia, autoarea proiectează, şi
în calitate de cronicar literar, o rază de speranţă dorită şi binevenită şi ne îndeamnă
prin această carte să privim lumea poeziei
cu ochii deschişi pentru a-i înţelege evoluţia. Peste câmpia teleormăneană a cuvintelor, mătasea poemelor Nicoletei Milea se
îmbogăţeşte, iată, cu vinul înspumat al stării
de veghe în cetatea poeţilor.
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OTTILIA ARDELEANU

AnA ArdeleAnu

D

oze de plăcere, acesta este titlul
noului volum al poetei Ottilia
Ardeleanu, apărut la Editura
Neuma, Apahida, 2021. Coperta a patra
este însoţită de o succintă prezentare, care-i
aparţine cunoscutului scriitor, Horea Gârbea. Poeta Ottilia Ardeleanu s-a făcut remarcată de iubitorii poeziei sale, prin
intermediul mediului virtual, dar şi ca urmare a editării mai multor volume de poezie, critică literară, eseuri, precum şi din
apariţia creaţiei sale în diferite reviste literare. Scrie cu avânt, utilizând teme variate,
scrie cu patimă, scrie din convingere, sub
imboldul inimii, scrie cu iubire şi “precizie
matematică”, după cum se poate deduce
din poemul “iubirea o formulă matematică”:
“calcule aproximări deducţii/ curbă gaussiană/ în intimitatea trăirilor/ posibilă penetrare a gândului/ dincolo de epidermă/ de
nuri/ palmele tale modiﬁcă genetic ﬂuviul
/dedării…” Poemele semnate de Ottilia
Ardeleanu sunt incitante, spectaculoase, insolite, de surprinzătoare spontaneitate, care
ne fac martori speciali ai imaginaţiei debordante şi a unei creativităţi pe care o dovedeşte cu prisosinţă, în ﬁecare poem. În
poezia sa, nimic nu se repetă. Poemele au
prospeţime, înviorând spiritual cititorul. Autoarea îşi antrenează zilnic trăirile, într-o
perpetuă alergare a sinelui prin întâmplări
metaforice, uneori pline de asperităţi şi
viteze impresionante, de mare risc sangvin:
“am o sută de mii de kilometri în mine/ zilnic circulă ﬁori cu viteze orbitoare/ reacţionez inconştient la ambuteiajele sangvine/
răbufnesc pe vremea de afară deşi/ mă
situez într-o zonă temperată/ visurile mele
plutesc pe canale/ de parcă aş ﬁ o aqua
magic interminabilă…” (croazieră).
Doze de plăcere este un volum incitant,
ca titlu şi conţinut. Aceste “doze” de plăcere
sunt spectacolele bucuriei de a scrie , abordând cu avânt poetic, diferitele experienţe
şi situații existenţiale. Volumul este “dozat”
în mai multe secţiuni, grupaje, toate aﬂân du-se sub asediul metaforei şi inspiraţiei, a
unor micropoeme, ce deﬁnesc şi fac intro-ul
poemelor care urmează: “te iubesc/ dar/
ăsta nu e sfârşitul/ lumii” , “iubirea/ un prapure de nori în care/ prinzi soarele”, “ai trăit
puţin timp/ în mine/ dar mult”, “dragostea
e/ doar/ praf/ de stele”, “îmi foarfec secun-

Poeta Ottilia Ardeleanu a adunat
multe volume și toate mărturisesc un
indiscutabil hedonism. Autoarea ascultă de legea plăcerii pe care și-o administrează în cantități bine reglate.
Deși este o poetă a nelimitării (am o
sută de mii de kilometri în mine/zilnic
circulă fiori cu viteze orbitoare) și a
nepremeditării (reacționez inconștient
la ambuteiajele sangvine), a spontaneității și a focurilor de artificii senzuale, când e vorba de dozarea plăcerii, ea o drămuiește și revine la autocontrol. Poezia Ottiliei Ardeleanu este
vioaie, imprevizibilă, destinsă.

dele/ le mărunţesc/ poate aﬂu/ în câte vieţi
se împart/ şi care/ din miriapodele ticăituri/
mi se cuvine” etc. Ideile suculente, nuanţele
ﬁne fac deliciul poemelor. Sunt poeme cu o
structură densă, cu un tricotaj special, cât să
ne scoată din inerţie, cât să exprime “cu
peniţa gândului” versuri de o veritabilă inspiraţie. Ceea ce dă o notă aparte scrisului
său, soliditate construcţiei poetice, este inteligența cu care dă sens nou cuvintelor,
sintagmelor, prin mutarea, aşezarea ingenioasă şi inginerească a cuvântului, a imaginilor în poem, similar cu mutarea pieselor
pe tabla de şah. Cuvintele se transformă
miraculos, metaforele vin acolo unde sunt
chemate, explodează, irump într-un mod
spectaculos, uneori senzual:„de un timp mă
dureau umerii/ zdrobeam o foaie de varză/
o aşezam cum aşezi cearșaful/ dinaintea iubitului/ adunam pătura împrejur/ strâns
cum mă strângi în braţe/ dimineaţa când ne
trebuim// Doamne abia când primele vârfuri au dat/ am înţeles că-mi cresc aripi/ se
făceau aşa de viguroase/ încât puteam uşor
să mă înalţ// când ies în stradă simt cum mă
ard privirile/ de neînţelesuri/ nu oricine mă
vede heruvimic” (cu aripi). Poeta face dovada unui scris aﬂat într-o permanentă acumulare calitativă, într-o continuă explorare,
într-o dorinţă permanentă de a evolua, de a
dobândi în frumuseţea şi claritatea expresiei. Energia creatoare a poetei, dă pe dinafară. E un preaplin care se revarsă asupra
paginii albe, asupra cititorului, e un torent
al gândului senzual, care se exhibă într-un
puternic îndemn: „ﬁi puternică femeie ia-te
cu viaţa de gât/ ca şi când ar ﬁ amanta bărbatului tău/ dă cu ea de pământ smulge-i
părul din cap/ dar mai înainte apucă-l de
coada murgului/ fără astâmpăr/ şi învâr teşte-o pe loc până când se opreşte pământul...” (realitatea asta).
Despre realitatea din ochii poeziei, oglindă care te arată aşa cum eşti trecut în ﬁşa
vieţii, poeta spune următoarele:„am absolvit
nişte ani de viaţă/ studii ﬁreşti/ de la cei şapte
ani de-acasă/ până la singurătatea asta care
a trişat/ m-am specializat în iubire/ chiar dacă
la început am pornit prin/ a săpa porumbul/
o mămăligă aurie mi-a fost soarele” (introduceţi aici datele dumneavoastră fb).
Natura este în spiritul nostru, este absolutul din noi, cu ea ne-am născut în

OTTILIA ARDELEANU

Doze mari de pl[cere
HORIA GÂRBEA

Editura NEUMA
2021

sânge, acoperiţi cu ﬂuturele sângelui său,
precum o hlamidă: „să nu-mi uiţi niciodată
sentimentele/ spuse o păpădie ﬁrului de
iarbă/ iar vântul începu să suﬂe/ bezmetic//
ﬂuturele se îmbrăcă în hlamida roşie de catifea/ şi bătu în uşa unei corole vestită pentru dulceaţa ei...” (iubiri trecătoare).
Despre bărbatul care are chipul şi vârsta
propriei iubiri, trecut prin încercările vârstei,
cernute ori necernute, pe chip cu semnele
trecerii, asemeni pomului însemnat cu
inele, poeta reuşeşte să ne spună, printr-o
minunată transﬁgurare: „Câtă diferență să
ﬁe între scoarţa unui copac şi/ chipul unui
bărbat trecut de jumate/ aceleaşi locuri/
rădăcini/ înfruntări/ sădit deodată cu el/...
unul îşi numără anii cu inele/ celălalt în
riduri...” (om şi pom).
Tehnologia este parte a limbajului său,
ea devine din ce în ce mai prietenoasă, ocupându-i/ocupându-ne viaţa, devenind o
parteneră de drum către viitor, cu tot ce
oferă spaţiului nostru intim: „telefonul are
atîtea uşi secrete/ le-am descoperit/ tehnologia e prietenoasă/ am intrat şi am făcut
descoperiri// ...un sentiment sensibil/ un
buton pe care apeşi uşor/ şi o melodie care
îţi răsfaţă auzul/ până când îți spui/ m-am
săturat de acelaşi cântec/ schimb/ de la
patefon la youtube/ e colosal...” (amărui).
În ce priveşte lumea de azi, e o distanţă
între ea, cea cu preocupări mărunte şi păcătoase, şi Dumnezeu. Iudele sunt multe,
iudele distrug, Dumnezeu reconstruieşte:
„lumea e o carceră/ ne rugăm pe ascuns/
Dumnezeu aşteaptă/ să se îmbete iudele/
se aşază în genunchi/ şi reconstruieşte ceea
ce/ distrugem...” (lumea de azi).
Da, Ottilia Ardeleanu scrie pentru toate
vârstele, de fapt poezia nu are vârstă, cum
nici cititorii săi. Cititorii au vârsta poeziei pe
care o iubesc.
Această carte reprezintă pentru poetă,
în amănunt, pulsaţia vieţii sale interioare,
dorinţa de a-şi impune creaţia, de a-şi dovedi talentul, capacitatea de gândire, forţa
şi cutezanţa de a aborda orice subiect, ca
parte a aceluiaşi întreg cu Poezia.
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Un univers liric al fabulosului
soniA elvireAnu

D

upă volumul de proză scurtă
Clopote de lemn (premiul pentru
debut în proză “Călătorul“, 2020),
Matei Radu Todoran revine la poezie cu
Pergamentele uitării, (Cognitiv, 2021). Acest
volum se alătură altor două apărute la
mari intervale de timp unul de celălalt: Lumina din propria-mi umbră (1998),
Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn (2019). Ma nageriatul și profesoratul i-au răpit timpul
de scris, dar n-au înăbușit chemarea literară.
De la debut și până acum, poetul a
evoluat considerabil, detașându-se de influențele poeților care l-au marcat spiritual. Desprinderea treptată, căutarea unei
forme proprii de expresie poetică e observabilă în Lumina din propria-mi umbră,
în parte sub semnul romantismului eminescian prin motive (pădurea, lacul, luna),
teme (timpul, iubirea, lumea), versul clasic ritmat, musical, fiorul elegiac. După
cum sugerează titlul, poetul e în căutarea
luminii care salvează de tenebre: “sunt
robul luminii de când m-am născut”, “cerșetor de lumină“. Lumina are surse multiple:
aștrii (soarele, luna, stelele), iubirea, natura, ființa poetului ca expresie a elevării
sale spirituale. Umbra, în sens psihanalitic,
e partea întunecată din om, instinctualul,
manifestat în iubire prin erosul malefic cu
“ochi de meduză“. Tentația luminii e marea
provocare a vieții, ciocnirea neîncetată
dintre spirit/ materie (ispitele trupului), lumina/ umbra din ființa poetului: “lumina
povestind despre întuneric/ ca un muribund
măcinat de hăuri”.
Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn stă sub
semnul invocării unei metamorfoze pe
aceeași coordonată a elevării, mesteacănul fiind axis mundi al universului poetic, într-o transmutare de regnuri. Poetul
creează “un univers fabulos al preajmei în
care până și visul, căzut pe urma unei
ipotetice Ea, se transformă în iubire cu
miros de floare“, afirmă Constantin Mărăscu (Ziua de Vest). Acesta remarcă, de
asemenea, desprinderea poetului de ver-

sificația clasică și adoptarea versului liber,
pendularea între “poezia în dulcele stil clasic și poezia modernă”.
Pergamentele uitării certifică o evidentă evoluție poetică, tematic și stilistic,
față de cele anterioare. Orizontul poetic
se extinde integrând un substrat cultural
istoric, mitologic, exotic, din care ia naștere un fabulos de poveste cu iz oriental.
Poetul creează o poezie în răspăr cu orientările actuale, o lirică a visării. Eul poetic
glisează mereu între spații și lumi, între
mărginit/ nemărginit, real/ ireal, evadând
din intimitatea odăii într-un imaginar al
fabulosului: ”Îmi îndrept privirea/ spre pervaz/ acolo într-un coș/ împletit din șerpi de
aur /se unduiesc ferigile/ la fereastră șopârle
mari/ cu limbi grele bifurcate/ spală geamurile stropite de ploie/ pitoni de rubin/ se
așază ca niște arcade/ deasupra porții/ doi
camaiani înverziți/ mătură cu mișcări sacadate/ curtea pavată cu fildeș”.
Visarea pare a fi starea predilectă a
eului liric, ispitit de nemărginire, de călătorii imaginare în timp și prin lumi uitate,
legendare.Teme universale precum iubirea, timpul, lumea, singurătatea sunt reluate într-un joc lingvistic deseori bizar,
uneori cu accente ironice, persiflante,
când visează actualitatea socială. În imaginarul său se topesc legende nordice,
grecești, egiptene, reminiscențe ale unui
substrat cultural prin care poetul recreează lumea într-un mod aparte.
În ochii poetului, femeia are multiple
chipuri: înger, zeiță, gorgonă, meduză. Iubirea e rememorată prin “viforul din suflet”, lumea ei este uneori vrajă, alteori
uragan, suferință, îngheț, visare și amăgire, bărbatul fiind captivul ei: “am căzut
ca un bulgăre de dorințe/ undeva între sânii
tăi/ vișinii râdeau acrișor/ sub fereastră”;
“șoapta ei mă topea pe dinăuntru/ și totuși
în depărtare/ peretele stâncos/ mă amenința făcându-mă să simt/ gustul leșios al
carcerei”.
Timpul e dimensiunea existenței istorice pe axa căruia se consumă totul, devenirea ființei umane între intimitate și
social, între mitologic și evenimențial.
Nimic nu-i rezistă, macină totul, și sentimentele, lăsând poetului gustul amar al
deziluziei și singurătății: “privește înlăun-

trul meu/ ca într-o amforă străveche/ vinul
cel bun se sfârșește/ miroase a mucegai/
și-a tristețe/ în nisip/ eternitatea exultă”;
“Abia avem timp să ne privim/ în fugă/ și
inimile noastre se rostogolesc/ pe treptele
piramidei/ însângerate”.
Trecutul legendar, amprentat de zeități și animale mitologice (unicornul, dragonul, acvila, condorul, elefantul, centaurul), livrescul devin sursa universului fabulos al poetului. De aici imaginile insolite, alunecarea spre poveste, exoticul cu
simbolistica pietrelor și metalelor prețioase (jad, rubin, ametist, briliant, argint),
transgresarea regnurilor, precum metamorfoza omului în mesteacăn de argint,
formă defensivă, perenitate într-un spațiu
sacralizat prin iubire: ”Au venit hulpavi să
ne ia apa cea sfântă /și s-o transforme în licoare de foc/ să ne fure argintul și să-l prefacă în ochi de felină// Nici nu văzuseră că
noi prinsesem rădăcini/ acolo la marginea
pădurii/ și ne transformasem/ tot mai mult/
an după an/ în mesteceni de argint/ pe care
nu-i taie lama/ și nu-i usucă timpul.”
Lumea reală, inclusiv a urbei și a proximității, prezentul decăzut moral punctează uneori în negru universul ireal din
lirica lui Radu Matei Todoran. Astfel se
ivesc versurile persiflante care denunță
răul social, degradarea realității cotidiene
(Morți de prisos, Corul sclavilor, Alba Iulia,
Căpșunica).
Poetul se reinventează liric, își creează
identitatea poetică proiectându-și iubirea,
visul, deziluziile, singurătatea într-un spațiu fabulos, între real și imaginar, prin reactualizarea memoriei afective și livrescului înainte de diluarea lor în apele uitării: “te chem din uitare/ să-ți mai pot mirosi
pielea/ măcar o fărâmă de timp.”
Volumul e ilustrat de artistul plastic
Daniel Bordeu cu imagini abstracte despre timp și spațiu în culorile trecerii (cărămiziu, brun închis, negru, galben pal) și
ale visării (albastru). Finitul/ infinitul sunt
sugerate de forme și culori dense, neclare,
grele, prin care nu se filtrează lumina.
Până și albastrul nu are strălucire, seninătate, e apăsător ca prezentul deposedat
de starea de visare.
.
III

Volume Neuma

www.revistaneuma.ro

72

Nr. 1-2(51-52) G IANUARIE-FEBRUARIE 2022

„Ecoul sun[ a femeie”

A

Christian CrăCiun

cum, când trăim„avangarda unui
sfârșit de lume” (bine găsit oximoron!), poezia devine tot mai
mult, fie strigăt, exorcizare a răului, fie jurnal al exasperărilor cotidiene și al încercărilor perpetuu ratate de înțelegere a
lumii. Înspre aceasta a doua categorie tinde
lirica Ramonei Müller (Atacă și fugi (Confesiunile păpușii voodoo), Editura Neuma).
Volum substanțial, divers, care se închină la
zeul bogăției metaforice, acoperind realul
până la neantizare sub straturi aluzive.„Oamenii de hârtie”nu sunt aici oamenii scriși,
ci oamenii făcuți parcă într-un exercițiu de
papier mâché sau hârtie creponată, cum
spune autoarea. Textele exprimă, îmi pare,
acest sentiment al existenței„mototolite”și
încremenite în expresia de strigăt mut al
surprizei existențiale. Hârtie creponată din
care eul este figurat. Este o poezie construită din salturi semantice bruște, tăieturi și
aglutinări aleatorii de imagini, la limita unui
suprarealism instinctiv:„nici măcar soldații
de plumb nu mai scriu bibliografii cu frăția
corbilor”.Titlurile exprimă precis această
sciziune: ritmul fulgerător al seriei de imagini, fără a da atenție congruenței lor, este
bine sugerat de metafora atacului și retragerii aproape instantanee. Avalanșa metaforelor are ceva de zbor în picaj asupra unei
prăzi și de înălțare rapidă. Este o poezie a
permanentei deraieri de la sensul comun:
„postfața anilor de lut”,„potcoave cu pumnii
strânși”,„dau din mâini ca o tarantulă”,„tălpi
de fotosinteză” etc. Iar confesiunile păpușii
voodoo (eu pe acesta l-aș fi ales ca titlu prim)
trimit foarte sugestiv la tema dedublării, la
magia suferinței îndurate prin procura poeziei. Este greu să identifici aici un referențial,
metaforele nu-și propun să fie coerente, ci
tocmai să sugereze impasul sensului. Și intervine, ca de fiecare dată în acest tip de
poezie, un automatism, senzația unui mecanism funcționând„de la sine”al imaginarului
poetic, reproducând – abia el – mecanismul
ineluctabil al Vieții cu majusculă.
„Sub acoperișul pădurii/feriga oftează/
cimitirul nu mai are gropar/ ne crește iarba
călcată în picioare/ în fața crucii/ realitatea
este doar o garnitură”. Efortul de a face accesibile în concret abstracțiile duce la acest
zig-zag imaginativ, mizând pe efectul surprinderii cititorului. O altă categorie de
texte este mai lirică, mai nostalgică, con-

struită pe o minimă coerență, ele trimit la
amintiri personale și la lumea satului: „fiecare pas mă întreabă/ încotro /și mă descalță de povești/ amiezile curg albastru/ printre
nori” sau „copil fiind îmi amintesc/așteptarea apăsătoare/ a turtei de Paști/ și a oului
care lua forma raiului/ acum totul se micșorează/totul se dilată/îmi chem depărtarea/
dar nimeni nu mai calcă în urma mea/ fânul
necosit își așteaptă stăpânul/afară se întâmplă vara/înăuntru ne e teamă/ și miroase a busuioc”. Pe „butucul amintirilor”
gâtul elocinței este tăiat fără cruțare. Fără
tragic, este o poezie a funcționării în condiția de femeie.„așa e scris femeii/ să plângă pe străzile confuze/ ale orașului cu scări
și oglinzi/.../ să îți gândești teama/dincolo
de gestul improbabil/fără să fugi/mie îmi
rămâne semnul din dreptul inimii/în timp
ce voi citiți/c onfesiunea unei femei care
aleargă/ cu tălpile și mâinile goale”. „E altcineva în moartea copilăriei/ adultul/
care-și construiește umbra/ dincolo de zid”.
Autoarea este obsedată de metaforă, nicio
imagine nu e liniară, toate se construiesc
prin fracturarea imaginată a realității. Și
prin abundența epitetelor care schimbă
statutul termenului tutelar: „emoții subtitrate”,„deal de mămăligă”,„celulele stem ale
movului profan”,„Ițe cardinale”,„dar poemul
acesta e un iepure al deșertului/ cu urechile
ciulite/ dacă închizi ochii/ vei descoperi că
sufletele au culoare/ dar poartă aroma/
nufărului/zămislit în noroi”. Un adevărat
horror vacuipare a domina intenția poetică,
directul rostirii este evitat cu grijă în favoarea unei aglomerări baroce de determinante, înfipte în cuvinte precum acele în
păpușă, ritualul vrăjirii dureroase pare a se
transfera asupra textului, spre realitatea de
îmblânzit prin cuvânt.„îmi voi aminti cândva că îngerii/ cu aripi smulse/ au transportat vagabonzii/ separându-i de trecut în
autobuze nemuritoare”.„colecționez chei și
mătasea broaștei/ceruri și morți/ vulturi și
iguane/ croite la metraj multicolor”. O lumea dezarticulată, fără legi de funcționare
ne rănește din aceste versuri disimulând
sub abundența asociațiilor speranța într-o
viață cu sens. „Atenție se închid ușile/ urmează stația teatrul de marionete/ cu pe-ronul în dreptul inimii”.
Temele poemelor sunt diverse, de la
erotica feminină la copilărie, de la evocarea

spațiului rural la cel exotic. „Oriunde sângerează datini/ cresc înțelepciuni”. De
câteva ori, versurile devin, cum se vede,
sentențioase. „undeva pe acest continent/
sora mea trimite o biblie/ ca parte a unui
colet/ văduvit de psalmi/ Europa nu scrie
răvașe/ în sticle aruncate în mare/ dar
omleta o batem pe aceeași monedă”. Dar
cele mai acute rămân cele bazate pe
asocierea ludică: „stai liniștit/ dezordinea
metaforelor/ există în toate cărămizile/ și în
fiecare celulă stem// o tușă extraterestră
acordă/ înțelesurile pământești”. Vara dintre vaduri este un poem mai clasic, unul dintre puținele articulat într-o sintaxă poetică
unitar, evitând gratuitatea asociației libere.
Insinuarea biograficului (cu o ciudată retractilitate evitat în majoritatea textelor, ascuns sub perdelele figurilor retorice) este
aici mai evidentă:„arhaicul se pierde în borangic/ sugestiv bioritm/ al fetei hoinare/
cu vârsta rotundă/ șezând/ în fața războiului de țesut// ițe și frunze de stejar/ mușețel
în odaia mare/ văruită spuma laptelui// e
un post infinit în dulapul de nuc/balamale
ruginite/ mă văd dincolo de poartă/ livada
cu cireși/ odihnește în ochii lăcrimați ai
bunicii/ hai nepoată/ să facem cruce mămăligii/ și să hrănim făpturile vii// se scurge
vara/gârla încă trece printre vaduri”. Sau,
din poezia Arhaic:„se face cald/ copilul din
mine/închide ochii/ș i strânge nesigur/la
piept/ oglinda/ în care bunicul își rădea
mustața” frumos. Un fel de joc copilăresc,
de incantație găsim în Ițe cardinale, experiment unic în volum tocmai ilustrând varietatea de tipare poetice. Ca să închei în
aceeași notă ludică citez un vers: „De mult
Dumnezeu mi-a scris prefața” și apelez la
cunoscutul adagiu arghezian: „Domnul a
scris-o, robul o citește”. În cazul de față,
robul a scris cronica.
III

73

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Eveniment

www.revistaneuma.ro

Jurnal clujean
GeorGe volCeAnov

L

a începutul lunii decembrie, poetul Karácsonyi Zsolt, redactorul-șef al revistei de limbă maghiară Helikon și recentul laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor pentru
cartea anului 2021 în limba minorităților naționale, m-a anunțat
că suntem invitați să prezentăm volumul de poezie Faust pe mări,
apărut, în traducerea mea, în noiembrie 2020 la Editura Tracus
Arte, în cenaclul clujean Nepotu’ lui Thoreau. Nu mai luasem
calea Clujului din 2015, de la o lansare de volum Shakespeare
găzduită de festivalul local de literatură (episod relatat în recenta
mea monograﬁe Un Shakespeare pentru mileniul trei: istoria unei
ediții), așa că mi-am procurat biletele de avion, mi-am făcut bagajele și mi-am zis „hai să proﬁt de ocazie” și să-mi lărgesc aria
activităților în cadrul neașteptatei descinderi pe malul Someșului.
În martie 2020 – la o dată aniversară în istoria postului Radio
Cluj – ar ﬁ trebuit să particip la lansarea volumului Amintiri despre
Sorin Tudoran de Dorina Rus, o culegere de amintiri la care mi-am
adus și eu contribuția cu o scrisoare (datată octombrie 1975, pe
vremea când eram studentul în anul întâi la engleză..., găsită în
arhiva personală a lui Tudoran alături de o scrisoare a lui Dan Andrei Aldea, datată 1970) și cu un interviu acordat Doinei Borgovan de la Radio Cluj, care a pus mult suﬂet în realizarea și promovarea acestui proiect. Ei i se și datora, practic organizarea preconizatului concertul din martie 2020, cu participarea câtorva
veterani ai pop-rock-ului românesc care l-au cunoscut pe marele
chitarist dispărut în 2014. Din păcate, odată cu sosirea pandemiei și instaurarea stării de urgență („sub incidența legilor sanitar-represive lansate pe plan mondial”, ca să-l citez pe prietenul
meu Virgil Mihaiu), evenimentul a fost anulat. Așa că, după
aproape doi ani, am repus pe tapet ideea lansării – atât autoarea
cât și Radioul Clujean au îmbrățișat-o cu căldură.
Tot Virgil Mihaiu a „comis” o cronichetă pe care a diseminato în rândul bloggerilor culturali – cel dintâi a fost Liviu Antonesei, de la care știrea a fost preluată de numeroși fani ai legendarului chitarist (căci Sorin Tudoran, în ciuda puținelor înregistrări pe care le-a lăsat posterității, rămâne o legendă.) Mihaiu
arată că „Dorina Rus – Zâna Bună a ultimilor ani din viața lui
Sorin”, după o lansare susținută la Dej în vara lui 2020, a beneﬁciat de „benevolența directorului Bogdan Roșca și a jurnalistei
Doina Borgovan. În data de 14 decembrie 2021, personalitatea
lui Sorin Tudoran fu evocată, în prezența unui public numeros și
empatic, de către cei cinci locutori din imaginea de mai jos (de
la stânga la dreapta): prof. univ. George Volceanov, shakespeareolog; Doina Borgovan, redactoare Radio Cluj; Bogdan Roșca,
director Radio Cluj; Dorina Rus, coordonatoarea volumului; scriitorul Virgil Mihaiu, jazzolog. Volceanov și Mihaiu au fost invitați
în calitate de coautori ai volumului.”
Mi-a făcut plăcere să evoc, cu acest prilej, prima impresie pe
care mi-a lăsat-o Sorin Tudoran într-o emisiune TV intitulată Dialog de la distanță, moderată de Adrian Păunescu prin 1968-1969:
la vârsta când fredonam melodioasele hituri Beatles Yellow Submarine și Hello, Goodbye, iar la Radio România se difuza Sincron,
cu Hăulita de la Gorj și, mai apoi, Phoenix, cu Vremuri, acordurile

hendrixiene ale trupei Chromatic veneau parcă dintr-o altă lume.
Nu-l puteam înțelege nicicum, la vârsta de 12-13 ani, pe acest
„marțian” care până și chitara o ținea altfel decât alții. Abia la vârsta liceului am devenit fanul lui (pe viață!); Red House Blues de
Jimi Hendrix, în interpretarea lui Sorin Tudoran (mai 1974, cu
Roșu și Negru, adică cu Nancy Brandes și Ovidiu „Țăndărică”),
Lipan rămâne momentul live suprem al vieții mele, când Sala Palatului a devenit, pentru câteva minute, un templu unde virtuozitatea a atins cote nici până azi egalate... La amintirile despre
Sorin au mai contribuit, în volum, o serie de nume importante
ale muzicii românești, precum Dan Andrei Aldea, Nancy Brandes, Mircea Drăgan, Mihai Cernea, Dan Igrețiu, Cornel Moldovan,
Daniel Nicolescu, Mircea Vlad, Tamás Gábor, Florin Silviu Ursulescu etc. M-am bucurat s-o zăresc în public și pe soprana Iulia
Merca, ﬁica lui Iuliu Merca, o altă legendă a pop-ului românesc,
solistul vocal, basistul și coautorul melodiilor din repertoriul formației Chromatic.
A urmat întâlnirea cu studenții angliști de la Universitatea
Babeș-Bolyai, unde, în data de 15 decembrie 2021, la ora 12, am
purtat o discuție amicală – evident, despre Marele Will – cu autorul seriei de eseuri Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi,
lansată de Editura Polirom în 2020. Adrian Papahagi este unul
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dintre puținii mei colegi de breaslă care nu s-au lăsat îmbătați
de cocteilul teoriilor „revoluționare” ce doresc eradicare deﬁnitivă, ireversibilă a noțiunii de canon, a criteriilor axiologice aplicate artei și literaturii și, în ultimă instanță, însăși lichidarea
culturilor naționale, cu istoria și tradițiile lor speciﬁce. Împărtășim
același set de valori, care plasează în centrul preocupărilor studentului ﬁlolog actul lecturii, cunoașterea aprofundată a textului literar, urmată de emiterea unor judecăți de valoare proprii, a
unor interpretări, pe cât posibil, originale, decurgând din lectură
și experiența personală, nu din regurgitarea unor clișee „teoretice”. Mi-a plăcut avertismentul adresat de Papahagi studenților,
privind intoxicarea lor, în prelegerile universitare, cu preﬁxe fornăitoare precum trans- / meta- / post -, care nu fac altceva decât
să încătușeze gândirea liberă, creatoare, să lipească etichete preconcepute și să acționeze asupra textului literar ca niște cămăși
de forță sau paturi ale lui Procust. După acest fructuos dialog, a
avut loc lansarea celor patru volume din seria Papahagi de la Polirom și a celor două monograﬁi pe care i le-am dedicat lui Shakespeare la Tracus Arte în 2020 și 2021. Ca „tânăr pensionar”,
m-am bucurat să mă aﬂu din nou în fața studenților, iar sesiunea
de autografe de la ﬁnal m-a convins că prelegerea în doi chiar a
avut un impact cuantiﬁcabil.
În ﬁne, în aceeași zi, la ora 18, m-am prezentat la clubul de
lectură Nepotu’ lui Thoreau – club bilingv printre ai cărui fondatori am aﬂat că se numără și prietenul Ștefan Manasia. Din presa
locală aﬂasem că acest club și-ar ﬁ căpătat cognomenul de „abator literar”, iar o poetă (nu-i voi dezvălui numele) mi-a povestit că
doi importanți poeți au jurat că n-o să le mai calce piciorul prin
Cluj câte zile au după tratamentul la care au fost supuși acolo.
Am așteptat cu emoție confruntarea cu „măcelarii” locali, dar,
până la urmă, aceștia și-au asumat rolul unor oițe cuminți, lăsându-mi mie rolul omului cu satârul. După o călduroasă introducere a invitaților, făcută de Szántai János, s-a trecut la
momentul lecturii. Karácsonyi Zsolt a citit un amplu fragment
din poemul său Faust pe mări, iar eu mi-am revendicat dreptul
de-a citi un scurt pasaj pe placul inimii mele, adică exact prima
strofă: „De crezi cumva că lumea-i un recif / La-ngemănarea mării
cu pământul, / privește-mă, / am fost odorul / lumii, / însă apoi
m-am săturat / de-uscat, / cuprins de-un dor / mai delicat, mai
trainic. / E marea / ’n jos, în sus, atâta poți, / Faust, să faci, / acum
trebuie să-înoți.” În ciuda aparentei fragmentări prozodice, cu
versuri scurte, la lectură reiese că, de fapt, întregul pasaj e scris
în pentametrii iambici în care și-a compus și Marlowe celebra
tragedie Doctor Faustus.
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Ceea ce a urmat n-ar ﬁ trebuit să se întâmple. Calitatea unui
eveniment cultural e dată, cel mai adesea, de calitatea moderatorului, or Mihnea Bâlici nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. În
loc să discute tradiția în care se înscrie poemul faustic și ovidian
al lui Karácsonyi, mijloacele artistice prin care poetul a remodelat un mit și o temă cu o îndelungată tradiție literară, Mihnea Bâlici a preferat să dedice vreo treizeci de minute mențiunii de pe
clapeta volumului, potrivit căreia autorul este „liderul generației
douămiiste a poeților de expresie maghiară din România”:
o inutilă discuție despre generații literare și speciﬁcul lor, cu enumerarea câtorva duzini de nume, condimentată cu nelipsitele
etichete post- și post-post- de care pomenise mai devreme
Adrian Papahagi... Într-un târziu, am lămurit auditoriul perplex
că respectiva mențiune ținea, pur și simplu, de strategia de marketing. Punct. Fără alte speculații istoristo-generaționiste. Nu
mi-a plăcut la Bâlici tendința de-a prezenta generațiile de poeți
ca pe grupuri monolitice, compacte, ignorând complet individualitatea ﬁecărui creator în parte. De parcă orice tânăr poet și-ar
dori să scrie „precum Komartin” sau orice poet optzecist și-ar dori
să scrie „precum Cărtărescu”. Mi-am răcit gura de pomană încercând să-i explic tânărului echinocțist că ﬁecare poet debutant
își dorește, la modul ideal, să i se recunoască vocea proprie, speciﬁcul propriei creații, nu înregimentarea într-o turmă (că tot vorbirăm de „abatorul literar”, care, iată, datorită unor indivizi ca
Mihnea Bâlici, îi tratează pe poeți ca pe niște copitate, nu ca pe
niște artiști porniți în căutarea unui stil propriu). Discuția despre
text a lipsit cu desăvârșire, lumea împăcându-se cu gândul că
poemul este ermetic și n-are rost să se mai dezbată sensul lui abscons. Am reținut intervenția Hannei Bota, o poetă adevărată,
care, tăind zelul (ca să nu spun macaroana) numitului Bâhlici, a
subliniat faptul că se scrie mult și sunt mulți cei care scriu, dar
nu tot ce se scrie e neapărat poezie. (Iar grafomania unora,
adaug eu, e dublată de beția de cuvinte a altora, în polifonia delirantă a corectitudinii politice care ne obligă să ﬁm cu toții la fel
de deștepți, talentați și... poeți). Una peste alta, evenimentul
mi-a lăsat un gust amar, de dialog al surzilor. M-a bucurat, însă,
revederea cu Evelin Márton, Hanna Bota și, desigur, Karácsonyi
Zsolt; cu mai vechii prieteni Gabriela Lungu, Dorina Rus, Virgil
Mihaiu, Miki Vieru și Ela Olteanu; cu Cristina Felea, Adrian Papahagi și Doina Borgovan, cu câțiva dintre absolvenții mei stabiliți
în Cluj. Închei cu mulțumiri adresate tuturor acestor prieteni sau,
recurgând la o sinecdocă, voi spune mulțumesc, Cluj, pentru primirea ospitalieră!
III
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Premiul Na\ional de Poezie
„Mihai Eminescu” –
Opera Omnia pe anul 2021
În ziua de 15 ianuarie 2022, în sala de
ședințe a Consiliului Local Botoșani, în cadrul unei ședințe festive, a fost acordat Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” –
Opera Omnia pe anul 2021, ediția a XXXI-a.
Au fost decernate titlurile de Cetăţean
de Onoare al Municipului Botoșani poetului Vasile Dan, laureatul ediției a XXX-a, și
actualului laureat. De asemenea, a fost prezentată cartea O cartografie a imaginarului,
de Vasile Dan, apărută în colecția dedicată
laureaților acestui premiu, carte publicată
la Editura Rocart din Pitești.
Juriul, format din Nicolae Manolescu –
președinte, Daniel Cristea-Enache, Răzvan
Voncu, Mircea Mihăieș, Ioan Holban,
Ga briela Gheorghișor și Vasile Spiridon –
membri, în urma votului secret, a decis ca
din cei douăzeci și șase de poeți propuși,

astfel: Adrian Alui Gheorghe, Leo Butnaru,
Daniel Corbu, Magda Cârneci, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Bogdan Ghiu, Emil
Hurezeanu, Ioan Moldovan, Marta Petreu,
Ioan Es. Pop, Ion Pop, Nicolae Sava, Octavian Soviany, Arcadie Suceveanu, Eugen
Suciu, Cassian Maria Spiridon, Traian Ștef,
Elena Ștefoi, Grete Tartler, Doina Uricariu,
Lucian Vasiliu, Matei Vișiniec, Vasile Vlad,
Călin Vlasie, George Vulturescu, laureatul
celei de-a XXXI-a ediții a Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu” să fie poeta
Marta Petreu.
Au rostit cuvinte de salut, prin înregistrări video, Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România și al
juriului, Varujan Vosganian, prim-vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România,
Marta Petreu și Vasile Dan.

Preciz[ri din partea U.S.R.
Potrivit hotărârii Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România,
premiile literare recunoscute și girate de U.S.R. sunt următoarele: Premiile anuale ale U.S.R.; Premiul Tudor Arghezi, acordat la Târgu Jiu; Marele Premiu acordat la Turnirul de Poezie; Premiul Cartea Anului acordat de Revista „România
literară”; titlul de Scriitorul Anului de la Iași; Premiul Mihai Eminescu – Opera
Omnia de la Botoșani (în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Botoșani și
cu Fundația Culturală „Hyperion – CB” Botoșani); Premiul Lucian Blaga de la
Alba Iulia (în colaborare cu Consiliul Județean Alba). Juriile tuturor acestor premii sunt numite de U.S.R. Orice alt premiu care atașează sigla și numele instituției noastre reprezintă un abuz și nu angajează cu nimic Uniunea Scriitorilor.
*
Uniunea Scriitorilor din România precizează că Premiul Mihai Eminescu –
Opus Primum nu este decernat de Uniunea Scriitorilor din România sau de un
juriu desemnat de aceasta. Uniunea Scriitorilor nu este implicată în niciuna
din fazele desemnării și nominalizării candidaților la acest premiu și nici în
aparițiile publice legate de acest eveniment.
Răspunderea pentru conținutul textelor citite și prezentate public la acest
eveniment revine juriului (format din Al. Cistelecan, Mihai Iovănel, Alex Goldiș,
Andrei Terian și Mircea A. Diaconu), autorilor nominalizați de acest juriu și organizatorilor: Centrul Național „Mihai Eminescu” din Ipotești și Muzeul Literaturii Române din Iași.
*
Conducerea Uniunii Scriitorilor din România precizează că scriitorii decorați cu ocazia Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie 2022, de Administrația Prezidențială cu Ordinul Meritul Cultural nu au fost propuși de instituția noastră.
Uniunea Scriitorilor a nominalizat, când a fost solicitată, alte nume cu adevărat semnificative pentru literatura română, dar de care nu s-a ținut
seama. (Biroul de presă al Uniunii Scriitorilor din România)

Laudatio poetei laureate l-a făcut Vasile
Spiridon, prezent la Botoșani, care a prezentat și cartea poetului Vasile Dan. Președinte de ședință a fost actorul Marius Rogojinschi, consilier local.
Au fost depuse jerbe de flori la statuia
lui Eminescu, iar la Biserica Uspenia, în care
a fost botezat Mihai Eminescu, a fost ținut
un Te Deum. Evenimentul a fost prezentat
de Gellu Dorian.
Organizatorii acestui eveniment sunt:
Primăria și Consiliul Local Botoșani; Fundația Culturală „Hyperion – CB” Botoșani;
partener: Uniunea Scriitorilor din România.

În urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din România
din data de 2 decembrie 2021, au fost validați ca membri
ai U.S.R. următorii candidați:

Filiala Alba – Hunedoara
1. Marcel-ionel Vișa
Filiala Arad
1. ildiko Șerban
2. Nagy Gizella
Filiala Bacău
1. ioan bărbunțoiu
2. Dan Movileanu
3. Oana Savin
Filiala Brașov
1. Mirela bălan
2. Constantin Necula
3. Daniel Puia-Dumitrescu
Filiala București Critică, Eseistică și Istorie Literară
1. Zamﬁr bălan
Filiala București – Poezie
1. romulus brîncoveanu
2. Gabriel burlacu
3. Mihai Păcuraru
4. Nicoleta Stăvărache
Filiala București – Proză
1. alexander Hausvater
Filiala București Traduceri Literare
1. elena bălan Osiac
2. Oana boșca-Mălin

3. raluca Nicolae
Filiala Cluj
1. Silvia bodea Sălăjan
2. Silviu Sever buzan
3. Sorin-Mihai Grad
4. emilia Poenaru Moldovan
5. Marius Țion
Filiala Craiova
1. Mihaela iovan
Filiala Iași
1. adi filimon
2. Cătălina frâncu
3. Traian D. Lazăr
4. Vlad alexandru Sever
5. alexandru Tofan
Filiala Pitești
1. Lucian Costache
2. florentin Sorescu
Filiala Sibiu
1. Savu Popa
Filiala Târgu - Mureș
1. ady andrás
2. balázs attila
Filiala Timișoara
1. ela iakab
2. Victor ravini
3. Vasile rodian
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Grigore Le§e §i chipurile umilin\ei
menuţ mAximiniAn

U

n drum cât o viaţă au parcurs
împreună, de la Bucureşti, prin
Cluj, până pe meleagurile natale, în Maramureş, eroul acestei cărţi, Grigore Leşe, împreună cu teologul Răzvan
Bucuroiu, ce s-a fructificat într-un dialog
de sărbătoare despre viaţa aşa cum e ea,
netrucată, cu bune şi rele, cu necazuri şi
bucurii, cu lumină şi întuneric.
Volumul „Chipurile umilinţei. Amintiri,
destăinuiri, mărturii”, apărut la Editura
Lumea credinţei, aduce în faţa cititorilor
pe unul dintre numele reprezentative
pentru cultura populară. În momentul de
faţă, Grigore Leşe este el însuşi o „instituţie”, după cum de multe ori o afirmă. Admirat de cei ce iubesc satul şi cultura
românească, criticat de unii care, în dorinţa lor de succes imediat, se abat de la
canoanele tradiţiilor, Grigore Leşe şi-a
construit proiectul de aducere în faţa
lumii a rădăcinilor străvechi prin multă
muncă.
Este prima dată când acesta vorbeşte,
într-o carte, deschis despre drumul pe
care l-a avut, plin de obstacole, neevitând
să fie deschis şi în ceea ce priveşte patimile lui. Căci, am zice noi, nu există glorie
fără de păcat. „Drumul vieții lui așa cum a
fost – drum împletit, drum hohotit de
plâns, zguduit de râs, drum abandonat și
reluat, drum pichetat de primejdii fără
număr, cu bifurcații anapoda, cu admiratori și prieteni calpi, cu îngeri și draci, cu
iubiri și abandonuri, cu harisme și riscuri,
cu foame și sete, cu vicii și vindecări. Pe tot
fundalul acestui drum însă, ca un halou
luminos, întrezărit dincolo de culmea
dealului pe care îl tot urci, a stat Cineva.
Acel Cineva... Și Grigore știe asta, recu noaște cu franchețe că a fost însoțit haric
în momentele de strălucire dar și în grelele clipe de ridicare după pulberea și
risipirea vieții. Iar acum, după ce am refăcut drumul invers, spre obârșiile lui, la
capăt ne-am ales cu această carte: ofran dă, povară, manifest, testament”, spune
Răzvan Bucuroiu.
Cartea aceasta are un dialog firesc, văzându-se clar că cei doi protagonişti se cunosc bine, Grigore Leşe acceptând să se
arate lumii „în dor şi-n lacrimă”. Surprinde
povestea împlinirii visului de a urma Con-

servatorul din Cluj, la 37 de ani, după ce
admiterea din 1974 i-a fost încurcată de
povestea cu armata. În acel moment, era
director la Casa de Cultură din Târgu
Lăpuş, „însurat şi cu copil”, când a venit
timpul pentru aprofundarea studiilor şi
pentru creionarea portretului celui care
astăzi este un nume de referinţă în arta

muzicală. Despre amintirile din facultate,
despre învăţat şi familie vorbesc cei doi
într-un dialog atât de sincer al lui Grigore
Leşe care mărturiseşte că pe acest drum
nu a fost ajutat de autorităţile care azi se
laudă cu numele lui. Nu sunt omise din
carte nici piedicile pe care le-a avut din
partea unora, nici momentul de cotitură
în care a plecat la Cluj, nici iubirile şi despărţirile.
Azi, Grigore Leşe vorbeşte, în cadrul
conferinţelor, despre noţiuni importante
din etnologie şi muzică, spunând răspicat
că el nu este un rapsod. „Fac din cântece
diferite grandioase construcţii muzicale
de natură să dea un efect de sens în planul conceptual al minţii. Aici e vorba de
artistul Leşe”, spune acesta, amintindu-ne
de faptul că de fiecare dată prezenţa pe
scenă îl transfigurează.
Pentru prima dată întâlnesc într-un
asemenea dialog gânduri reliefate la faţa

locului, pentru că, dacă vorbeşte de Cluj,
Grigore Leşe, împreună cu Răzvan Bucuroiu se află în sălile Academiei de Muzică,
dacă vorbeşte de mama, se află la Lăpuş,
împreună cu aceasta, dacă vorbeşte de
Bucureşti este în casa în care locuieşte
acum, o mansardă în apropierea bisericii,
acolo unde este înconjurat de cărţi. Povestea este însoţită şi de fotografii de la
faţa locului, în care putem observa cum
chipul lui Grigore Leşe se schimbă la fiecare întâlnire, stările trăite fiind, de fiecare
dată, altele.
Despre Horea din grumaz şi teoria
acesteia, Leşe declară „grumazul horitorului este viu... Este ca un arbore care are rădăcinile înfipte în trup. Prin grumaz, horitorul îşi ia vigoarea creatoare pe care o
dezvăluie oamenilor”. Acesta are grijă de
darul primit „Glasul meu trebuie să se
culce, să se odihnească. Şi dimineaţa să
mă trezesc cu glas. Cine mă ajută? Dumnezeu”.
Pornind de la ceea ce spunea Episcopul Calinic, că toată vremea îşi are vreme,
Grigore Leşe mulţumeşte lui Dumnezeu şi
lumii că a venit lumea lui, episoadele în
care era arătat cu degetul trecând de
mult. „M-am dus şi la medic să mă verific
dacă nu-s nebun, dacă beau peste măsură... Şi toţi medicii mi-au spus că nu e
cazul, că nu am nicio problemă şi mi-au
pus un diagnostic original”, afirmă Leşe,
cel care a luat-o, în ultimul timp, pe drumul rugăciunii şi al întâlnirii cu Dumnezeu. A acceptat provocarea de a avea
emisiunea „La porţile ceriului”, apoi „Drumul lui Leşe” tocmai din dorinţa de a
aduce în faţa oamenilor nu divertismentul ci stările sufleteşti ale ţăranului. „În fiecare zi văd aceleaşi tocuri înfipte în
podelele caselor de cultură... Şi ascult aceleaşi refrene stupide interpretate fie de
foste tovarăşe, actualmente „mari doamne
ale cântecului popular românesc”, fie de
foşti tovarăşi deveniţi peste noapte „maeştri”. Mă minunez auzind că ar fi vorba
despre emisiuni de folclor şi mă cutremur
de câte ori prezentatorul pronunţă cuvinte precum autentic, tradiţional, artist.
Denumirile emisiunilor par o glumă de
prost gust... Muzica „populară” nu este altceva decât o poluare a muzicii ţărăneşti, o
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muzică folclorizată, apărută cu scop propagandistic, golită de mesajele transmise
pe plan ceremonial... Sigur că toţi sunt vedete... populare. Populare precum maneliştii cu care intri imediat după emisiune, într-o acerbă concurenţă pentru
asigurarea întietăţii la nunţi şi petreceri”,
spune Grigore Leşe, cel care ne dovedeşte
că mai există totuşi tradiţie, adunând 360
de episoade cu oameni din satele României, aşezate prin intermediul Institutului
Cultural Român pe DVD-uri ce au ajuns
departe în lume, până în China.
Despre povestea Naşterii spusă de
mama, despre Masa Moşilor, despre cimitir şi ziua de Paşti, despre ou drept casa
sufletului, despre pragurile până la mântuirea sufletului şi ajungerea în Ceruri este
cartea lui Grigore Leşe. Cântece, colinde,
povestea butucului de Crăciun, despre
icoana nădejdii din casa românilor este
cartea lui Grigore Leşe, cel care spune „pe
mine nu mă poartă trupul, pe mine mă
poartă mintea”. „Ştiinţa mi-a întâlnit glasul
moştenit de la mama. Există o ştiinţă pură,
empirică şi una academică. Eu le-am combinat pe acestea două. Şi zic în gândul
meu, sunt bogat”, concluzionează omul
ce promovează ancestralul, ducându-l cu
el prin toată lumea.
Găsim aici un altfel de Grigore Leşe,
duritatea transformându-se în sensibilitate, gândurile răvăşindu-l, purtându-l
spre copilărie, spre primii paşi din casa
bunicilor, transformată acum în muzeu,
până în momentul gloriei (cuvânt care
nu-i place), durerea lui cea mare sunt vorbele spuse în vânt şi priceperea unora nepricepuţi la toate. „Când vorbeşti despre
un om trebuie mai întâi să gândeşti şi
apoi să-l analizezi. Gura lumii nu o poţi astupa. În domeniul culturii tradiţionale,
analfabeţii sunt mai alfabetizaţi decât cei
cu diplome obţinute în fugă... Horea vine
din sufletul unui om. Când vorbeşti cu sufletul, imperfecţiunea este umană şi asta
ne diferenţiază de zei”.
O carte ce aşază în paginile ei sufletul
lui Grigore Leşe. Pentru acest dialog netrucat, plin de viaţă, merită felicitat atât
Grigore Leşe, cât şi Răzvan Bucuroiu. Cine
vrea să-l cunoască pe Grigore Leşe va trebui de acum să apeleze şi la acest volum.
Şi încheiem cu unul dintre cântecele lui:
„Lasă, lume, oi muri/ Plânge-i şi ţi-i bănui,/
Om ca mine nu-i găsi/ Lasă, lume oi
zăcea/ Plânge şi rău ţi-o păre/ Om ca mine
n-oi ave/ Când am fost lume de tine/ Nu
ţi-o fost urât de mine/ Dar de când am bătrânit/ Văd lume că ţi-s urât”.
III
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Cabaretul între gen artistic
cu identitate proprie
§i form[ de spectacol total
dAnA poCeA

S

pectacolul Cabaret de la Odeon chiar dacă amintește, cunoscătorilor, de celebrul film omonim al lui Bob Fosse cu Liza Minnelli,
Michael York și Joel Grey, este mult mai mult decât îl denunță titlul,
deși se folosește de toate atuurile unui gen artistic retro, aducându-i în primplan pitorescul și farmecul de altădată. Răzvan Mazilu în triplă calitate, regizor, coregraf și realizator al costumelor, propune o modalitate proprie de
revitalizare a muzicalului, originală, atât la nivel de fabulă, potențând dramatic
evenimentele istorice pe fundalul cărora se derulează, cât și la cel de imagini
și limbaj cu care operează. ”Sunt ca un aparat de fotografiat cu obiectivul larg
deschis... Zilele se duc ...Chiar așa...Toate se duc...Viața-i un cabaret...” spune
maestrul de ceremonii al clubului Kit Kat lansându-ne invitația de a păși, fie și
imaginar, în localul unde grijile nu-și au rostul. Asociat cu boemia, cu decadența și hedonismul pur, eliberat de constrângeri, cabaretul cunoaște o înflorire în perioada interbelică, în belle epoque, situându-se în vârful reprezentațiilor de divertisment. Spectatorii reprezintă un adevărat melanj, aparțin
tuturor claselor sociale, aristocrați, burghezi, muncitori, îl frecventează cu
frenezie, neîngrădiți de ierarhiile și convențiile societății. Un asemenea interes
îl explică și faptul că la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX aspectele
sociale și politice găsesc un ecou din ce în ce mai puternic în noile curente
artistice. Numele lui Toulouse Lautrec este legat de Moulin Rouge din Paris,
locul unde a pictat o galerie întreagă de portrete de femei ușoare, considerate astăzi la fel de celebre ca și creatorul lor. Cabaretul Voltaire din Zurich,
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la rândul lui, este spațiul în care s-a născut dadaismul, iar românii
Tristan Tzara, Marcel Iancu, Picabia etc. sunt printre experimentatorii de prim-plan de acolo. Nu e exclus, totuși, ca mulți să se
întrebe sceptici ce mai poate arăta în zilele noastre un spectacol
de cabaret?! Port-jartiere, pene și paiete! Nu este oare cam
desuet? Răspunsul îl dă Răzvan Mazilu, personalitate unică în
peisajul teatral românesc. Muzicalurile sale cele mai recente,
Familia Adams la Teatrul Excelsior, nominalizat la cel mai bun
spectacol la cea de a douăzeci și opta ediție a Galei UNITER,
Maria de Buenos Aires la Teatrelli și, acum, Cabaret, au ceva în
comun și anume emoția fără de care e de neconceput un act
teatral viabil. Un spectacol fie că abordează un text clasic sau
contemporan, fie happeningul sau performance-ul, supralicitând până la limita excesului postdramaticul, dacă ignoră
emoția rămâne pentru privitori un exercițiu formal, plicticos,
greu de digerat. Producțiile lui Răzvan Mazilu nu au însă nimic
comun cu așa ceva. El urmărește cu aviditate plăcerea, cu un chef
nebun de a se lăsa sedus și de a seduce în același timp, dar nu
fără să o circumscrie unei problematici complexe, unei forme de
spectacol incitante și decizii stilistice ferme. Spre deosebire de
Maria de Buenos Aires pe muzica lui Astor Piazolla, unde din ritmul de tango se scot stări și efecte năucitoare, transpunând în
realismul magic al continentului sud-american, în Cabaret regizorul face țăndări orice etichete de rutină, creând o atmosferă
destinsă, de o permanentă bună dispoziție, pe fondul căreia se
decriptează din subtext insinuări de o acută gravitate păstrate
în conștiință. Joe Masteroff, autorul libretului, pornind de la piesa
lui John Van Druten și povestirile lui Christopher Isherwood, în
acord deplin cu muzica compusă de John Kander pe versurile
lui Fred Ebb, plasează acțiunea muzicalului într-un club din
Berlin și o direcționează spre două teme de o extremă rezonanță:
a iubirii la vârste biologice diferite și a implicării socialului și
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politicului implacabil în viața de zi cu zi a oamenilor. Decorul
Sabinei Spatariu, aducând în scenă elemente concrete (o lojă,
arcada prosceniumului, a cortinei), în consens cu stucaturile sălii
Majestic, trimite direct la o formulă de teatru în teatru, acționând
ca un veritabil mecanism în configurarea și delimitarea fără ostentație, ca într-o capsulă a timpului, unui spațiu al memoriei și
altul al prezentului, în perimetrul lor îngrămădindu-se o serie
de vechituri: mobilier, bibelouri, statuete etc. Maestrul de ceremonii, interpretat de Mihai Smarandache cu carismă mefistofelică și simț accentuat al clovneriei, ordonează prestațiile trupei
Kit Kat scenă după scenă, song după song în avalanșe, dezinvolt,
caustic. Componentele acesteia, Rozi (Meda Victor), Frenchie
(Maria Alexievici), Lulu (Cristina Danu), Texas (Anca Florescu),
Bobby (Vlad Bîrzanu), Viktor (Cezar Antal) și Max (Marian Lepădatu), dinamizate de partitura muzicală, cântă și dansează dezlănțuite într-o veritabilă paradă a costumelor, a altor detalii,
individualizând distinct fiecare personaj în parte. Showul este
total și incendiar. În acest univers al boemiei berlineze descinde
americanul Clifford Bradshaw, un aspirant la statutul de scriitor,
căzut repede în mrejele divei clubului, gândit de Silvian Vâlcu
ca un personaj voit impersonal, ușor năuc, cu ticuri compoziționale aparent previzibile, tipice pentru un îndrăgostit de un romantism cam întârziat. În Sally Bowles, aceea care îl prinde în
mrejele ei, Ioana Mărcoiu portretizează o femme fatale, adoptând o atitudine de je mʼnfichisme, cu miză pe feminitate, senzualite, nu lipsită de apetituri și euforii bahice, încât cu o unghie
în plus de șfung sunt sigură că ar fi putut să fie excelentă.
Gabriela Popescu în Fraulein Schneider și Ionel Mihăilescu în
Herr Schultz susțin axa dramatică a spectacolului, demonstrând
o știință specială în construirea celor două personaje. Scenele
cererii în căsătorie a tomnaticei domnișoare și cea a decojitului
unei portocale sunt de neuitat. Cu simplitate, forță interioară, cu
o derută tensionată într-o epocă în care nazismul își săvârșește
ororile asupra umanității, Ionel Mihăilescu, negustorul evreu,
electrizează realmente sala. În Ernst Ludwig, simpatizantul lui
Hitler, Eduard Trifa menține un echilibru, corect și credibil, între
un patetism juvenil și primejdia de a eșua în retorică. Antoaneta
Zaharia (Fraulein Kost) stârnește râsul cu un comic gros, împins
în caricatural. Începutul părții a doua, dominat parcă de un Pierrot cu chipul acoperit de o cagulă, ilustrează perfect schimbarea
de registre tematice și integrarea în discurs a unor simboluri și
semne cu multiple înțelesuri. În fluxul spectacolului referințele
culturale, cum ar fi momentul coregrafic în care o bănuim pe
dansatoarea Josephine Baker, dar și tabloul boticelian Nașterea
lui Venus, se soldează și ele cu analogii și sugestii semnificative.
Secvența finală cu o mulțime de trupuri goale, urmărite de lumina rece a reflectorului are, dramatism, vizualizează apocaliptic, cu pregnanță, drumul către camerele de gazare în care și-au
găsit sfârșitul un milion și jumătate de evrei. Lui Răzvan Mazilu
îi reușește un remarcabil spectacol al alternativelor, râs-plâns,
hedonism-durere, încântător prin fantezie, veșminte flamboaiante și mișcări grațioase. Cu precizarea că port-jartierele, penele
și paietele, la care m-am referit, nu au un scop în sine, amplificând divertismentul, cum se întâmplă cu invazia de nuduri din
montări de ultimă oră, ci încorporează în ele cu discreție un parfum de„zăpezi de altădată”, provocând sensibilitatea publicului.
„Inter arma silent musae” afirmă Cicero.
(În război muzele tac)
III
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„Noaptea lui Helver” la TNB
Un spectacol greu ca un tanc german
cu interpret[ri demne de premiul UNITER
AlexAndrA Ares

L

ev Tolstoi spunea că „Marea masă a oamenilor îşi duce viaţa
într-o disperare tăcută” și că „Toată lumea face planuri și nimeni nu știe dacă va trăi până seara”, iar piesa lui Ingmar
Vellquist, pseudonimul literar cu sonorități sudeze al dramaturgului polonez contemporan Jarolsaw Swierszcz, ilustrează aceste
gânduri. Născut în 1960 și debutat în 1998 (cu piesa de față compusă în 1999), Vellquist scrie ca în secolul 19 (naturalist), cu ecouri
politice și artistice din secolul 20 (progromul nazist, Lecția lui
Ionesco) și ecouri tematice din secolul 21 (focusul pe marginalizații sociali și persoanele cu dizabilități). Considerat unul din cei
mai buni creatori contemporani de teatru polonezi, este interesant cum Vellquist s-a îndepărtat de teatrul absurdului și grotescului care a marcat a doua jumătate a secolului 20, fără să pășească
în viitor, ci în trecut, cu o reîntoarcere întrucâtva epigonică la clasicismul nordic.
Premiera națională cu „Noaptea lui Helver”, tradusă de Anton
Breiner și regizată de Matei Lucaci Grünberg este un spectacol
greu ca un tanc german și pentru actori și pentru spectatori. Atmosferic ca Ibsen, dar nu la același nivel, cu o coregrafie înghețată
în chihlimbar semnată de Gabi Albu. Helver (Andrei Huțuleac)
este un tânăr debil mintal care flutură un steag nazist pe fereastră
încântat de comoția străzii, sub privirile de martiră ale mamei sale
adoptive, Karla (Amalia Ciolan). De afară se aud strigăte și mai
apoi zgomot de avioane, și nu e clar din text dacă ne aflăm în anul
1939 când armata Germană a spulberat Polonia sau în alt moment
istoric, dar aflăm din programul de sală că acțiunea se petrece în
anii 30 ai secolului trecut, o poziționare istorică vagă care cuprinde
întreaga ascensiune nazistă.
Prima jumătate de oră din piesă este statică din punct de
vedere dramatic, cu multă vorbărie oarecum redundantă - pentru
că spectatorul modern se prinde repede de dinamica unei scene
și nu are attention-spanul din secolul trecut - dar ne oferă însă posibilitatea să admirăm virtuozitatea eclatantă a lui Andrei Huțuleac
pentru care piesa oferă o partitură „de Oscar.” Remarcăm și marele
talent - discret - al Amaliei Ciolan, o actriță cu un timbru vocal plin
de căldură și sensibilitate care transmite emoții puternice cu o
mare economie de mijloace. Textul crește apoi in intensitate și în
complexitate, și drama din interior devine din ce mai inconfortabilă, apoi din ce în ce mai disperată, și in final din ce în ce mai tandră, amintindu-ne de istoria cumplită din care ne tragem cu tot
zbuciumul și suferințele și alegerile imposibile care ne-au precedat.
Piesa face parte din Programul Uși deschise pentru toți (actorii TNB, cărora li se adresează programul, își aleg un text si un regizor, lucrează, apoi prezinta conducerii artistice a teatrului
spectacolul si primesc verdictul: admis sau respins.) Această propunere repertorială este așadar un pic surprinzătoare, și pare într-o
anumită măsură mai ofertantă pentru actori decât spectatori.
Românii, ca și englezii, sunt mai degrabă amatori de farse și de

comedie, mai puțin de tragedie și dramă. Subiectul ocupației
naziste pare cumva îndepărtat generației de azi, pierdut în negura
istoriei, odată cu programul de exterminare al persoanelor cu dezabilități. Ca un reminder, citez in textul postat pe site-ul Muzeului
Holocaustului al Statelor Unite din Washington D.C.
La 14 iulie 1933, guvernul nazist a instituit „Legea pentru prevenirea descendenței cu boli ereditare”. Această lege, unul dintre primii
pași făcuți de naziști în direcția de a crea o „rasă superioară” ariană,
a cerut sterilizarea tuturor persoanelor care sufereau de boli considerate ereditare, cum ar fi boli mintale, dificultăți de învățare, deformări fizice, epilepsie, orbire, surditate și alcoolism sever. Odată cu
adoptarea legii, al Treilea Reich și-a intensificat propaganda împotriva persoanelor cu dizabilități, etichetându-i în mod regu lat „ființe nedemne de viață” sau „consumatori inutili” și evidențiind
povara lor asupra societății.
Doar câțiva ani mai târziu, persecuția persoanelor cu dizabilități
a escaladat și mai mult. În toamna anului 1939, Adolf Hitler a autorizat în secret un program administrat medical de „moarte prin milă”
(“mercy death”) cu numele de cod „Operațiunea T4”, cu referire la
adresa sediului programului din Berlin din Tiergartenstrasse 4. Între
1940 și 1941, aproximativ 70.000 austrieci și germani. persoanele cu
dizabilități au fost ucise în cadrul programului T4, majoritatea prin
operațiuni de ucidere la scară largă folosind gaze otrăvitoare.
(Această metodologie a servit ca precursor al metodelor de exterminare simplificate ale „Soluției finale.”) Deși Hitler a ordonat în mod
oficial oprirea programului la sfârșitul lunii august 1941, crimele au
continuat în secret până la sfârșitul războiului, ducând la uciderea
unui estimat. 275.000 de persoane cu dizabilități.
Matei Lucaci-Grünberg a creat un spectacol profund, cu
multă emoție și sensibilitate (în partea a doua) în pofida unor mici
lungimi (la început și sfârșit). Tânărul regizor condus actorii spre
două performanțe demne de un premiu UNITER de interpretare
(sau cel puțin o nominalizare). Este o premieră pentru un public
interiorizat, care nu fuge de subiecte dificile.
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Crim[... f[r[ pedeaps[
Any drăGoiAnu

A

utorul scenariului m-a surprins pentru că nu citisem
decât scrieri serioase, profunde până în acest moment,
chiar dacă a scris și comedii. Pe Horia Gârbea l-am apreciat ca poet, prozator, critic, dar nu am avut senzaţia că iubeşte
atât ce mult textele umoristice. Ei, m-am înşelat şi e foarte bine!
Chiar dacă este o comedie neagră, având în prim-plan un cadavru
de la început şi până la sfârşit, aproape că nu m-a deranjat aspectul macabru, deși de obicei nu pot citi ușor texte care implică
decese. Vineri, 17 decembrie, la Teatrul Național Lucian Blaga din
Cluj-Napoca a avut loc premiera piesei Crimă cu pistol şi bile.
Dacă eram la premieră, sigur m-ar fi dat afară din sală din pricina râsului zgomotos. Neavând această şansă, am cumpărat
cartea intitulată ,,Scena crimei’’, apărută în anul 2015 la editura Tritonic. Volumul mai cuprinde alte două scenarii scrise de Olga
Delia Mateescu şi Denis Dinulescu.
După cum mărturiseşte doamna Lucia Verona la începutul
cărţii, scenariile au fost trimise la un concurs, în urma căruia s-a
stabilit un clasament, iar premiile au constat în editarea volumului, dar şi în punerea lor în scenă, ceea ce reprezintă un adevărat
succes. Dacă ar fi să ne gândim cine are mai mult de câştigat, eu
aş înclina să spun că spectatorul.
Revenind la Crimă cu pistol şi bile, un titlu nu foarte comic, dar
ales intenţionat să capteze atenţia cititorului/privitorului, scenariul teatral în 23 de părţi reprezintă o radiografie a societăţii actuale cu toate minusurile ei. Că „adevărul umblă cu capul spart”
am aflat lecturând atent toate replicile venite pe rând de la:
Polițistă/ Avocată/ Soţia Învinuitului/ Soţia victimei/ Soacra victimei/ Mama Învinuitului şi Soacra Învinuitului. Interesant mi se
pare faptul că personajele alese sunt numai femei, chiar şi cele 3
Judecătoare, ce la final dau câte un verdict, fiecare interpretând
legea după ştiinţa ei. Aceasta permite, cum s-a și întîmplat în
prima montare a piesei, ca o actriță să joace toate rolurile feminine, fapt premeditat de autor.

Avocata are o doză de umor mult mai mare prin ticurile verbale care nu supără, ci amuză cititorul/privitorul: „nu-i aşa” , „mănţelegeţi”.
Învinuitul, cum îl numeşte autorul, află de la Poliţistă că el l-ar
fi ucis pe un anume Vicu Mugurel, zis Pastramă, zis Cel Groaznic.
Deşi nu-l cunoaşte pe decedat, îi este adusă o Avocată care îl înştiinţează că soţia îl înşela de vreo 6 ani cu acest Pastramă. El nu este
furios şi nici distrus, îşi păstrează calmul până la final. Pentru că
nimeni nu îl crede că nu îl cunoştea pe cel decedat, iar asta se întâmplă şi pe fondul unor răspunsuri evazive legate de studiile
sale, ajunge în arest la domiciliu. Din acest punct de vedere, Învinuitul, pe numele său Costea Melchior Cicerone, este atât de actual... El recunoaşte că are studii superioare, dar nu îşi aminteşte
specializarea şi nici măcar o materie studiată în cei 4, 5 sau 6 ani
de facultate. Ei, la noi a devenit o modă, să nu dai pe la şcoală, dar
să ai diplome la Universităţi de renume! Ce se întâmplă în perioada arestului forţat ne reaminteşte mai multe zicale, toate
legate de femei. Se întâlnesc (pe rând) cu el şi îi propun să recunoască o crimă pe care nu a înfăptuit-o, soţia şi soacra sa, soţia
şi soacra victimei. Ele îl roagă să facă un gest de omenie şi să recunoască mai repede crima, ca ancheta să ia sfârşit. Până şi propria-i mamă, invocând, în toate replicile sale, Divinitatea îl
sfătuieşte să spună cât mai repede ce a făcut, dacă tot l-a ucis,
într-un fel sau altul, pe acel interlop. Având în vedere că afacerile
Învinuitului se intersectau cu afacerile celui decedat, iar soţia sa îi
fusese amantă aceluia, orice scuză ar prezenta Învinuitul, el nu
poate fi crezut de nimeni. Avea cele mai întemeiate motive să
tragă cu pistolul cu bile şi să înfigă cuţitul, dar el se încăpăţâna să
zică: ,,nu îl cunosc’’, ,,nu l-am omorât’’. În vremurile noastre nu poţi
opune rezistenţă mult timp, iar dacă nu reuşeşte nimeni să te
convingă, măcar să te zăpăcească... Soacra victimei e convinsă că
fiica ei l-a ucis pe Pastramă şi are 3 copii, dar dacă ia toată vinovăţia asupra lui, ea are mulţi bani şi îl scapă de puşcărie.
În schimb, propria soacră crede că Argentina, soţia Învinuitului, a ucis şi atunci e obligat să recunoască el crima, pentru că ea
e o făptură plăpândă. Femeia se tot aşază în genunchi şi îl imploră,
cu promisiunea fermă că va plăti cât este necesar să primească o
condamnare cu suspendare. Este gata să îşi vândă chiar şi locul
de veci pentru această cauză nobilă.
Costea Melchior Cicerone nu se lasă înduplecat de rugăminţile nimănui. I se pare pur şi simplu o nebunie să recunoască
o faptă atât de gravă.
Pentru că insistă să nu îşi schimbe decizia, Avocata punctează
bine câteva aspecte şi situaţia se răstoarnă brusc. Dacă toată
lumea e pornită să îl scape de ceva ce nu a făcut, dar e obligat să
spună că a făcut, atunci nu există riscuri şi va recunoaşte prin intermediul Avocatei.
Pare ciudat că moartea cuiva e distractivă, chiar dacă este ficţiune, dar autorul a vrut să ne arate această latură comică a unei
întîmplări sinistre.
Recunosc, în mintea mea am făcut o paralelă între Costea Melchior Cicerone şi Raskolnikov din Crimă şi pedeapsă, tânărul ucigaş

81

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

...§i spectacol

www.revistaneuma.ro

Sicriul §i pistolul

Vivu
§i poli\ista

AlexAndru JurCAn

N

~nvinuitul
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§i soacra victimei

care planificase şi înfăptuise o crimă. Aveam în faţă două personaje extrem de diferite, calmul afişat până la finalul scenariului
de Învinuitul din Crimă cu pistol şi bile nu poate fi pus în balanţă
cu accesele de nebunie ale criminalului descris de Dostoievski.
Cât priveşte umorul fin, m-am dus cu gândul la O scrisoare
pierdută, având în vedere încercarea de muşamalizare a unui
„ceva”, diferit, evident, aici vorbim de o crimă, iar la Caragiale de
un scandal amoros.
În final, ca să nu creadă cititorul că am abuzat de laude, i-aş
aduce un singur reproş autorului: scenariul a fost prea scurt, dar
aştept şi alte asemenea producţii comice.
III

u, nu e ușor să fii regizor, să ai în față un text și atâtea
posibilități de viabilitate scenică. Ai acolo didascaliile autorului, însă poți urma căi diverse, chiar provocatoare. Oare nu trebuie să adopți o regie care să nu trădeze
autorul? Îl poți surprinde plăcut, însă cu soluții care să se nască
din însuși aluatul textului. Așa a procedat Emanuel Petran, regizând piesa Crimă cu pistol și bile de Horia Gârbea,atunci când
a adus pe scenă sicriul, în care se lăfăia Vicu Mugurel zis Pastramă. Premiera: 17 decembrie, 2021, Teatrul Național Cluj.
Horia Gârbea scrie teatru de prin 1993 (Doamna Bovary
sunt ceilalți). Poet, scriitor implicat, chiar doctor în inginerie,
secretar al secției de dramaturgie a Asociației Scriitorilor din
București, dar și director al Teatrului Dramaturgilor Români din
București – o schiță imperfectă a unui talent eruptiv. Piesa de
față e una necesară, ancorată în realitate, bine ambalată în
comic noir și policier. Justiție, adevăr, minciună, fake news, ambiguități, „fluidizarea speciei”, spiritul distilat al lui Caragiale,
dosare, faună pitorească, limbaj colorat, uneori argotic (mierlit, șpagă, Belzebulă) – totul în contrast cu motto-ul scenariului
în 22 de părți: pereat mundus, fiat justitia. Învinuitul Cicerone
intră într-un carusel al manipulării, în demență kafkiană. Nimeni nu-l crede. Banii cumpără orice. Dialogurile se succed în
tribulații rapide – „deci pistolul era al meu? Că nu am amprente
pe el….”…„te-ai speriat și le-ai șters”. Oricum, Cicerone va fi
achitat, ca urmare a „neîntrunirii condițiilor prevăzute în articolul…”.
Regizorul-actor Emanuel Petran a mizat pe găselnița cu
sicriul. O regie tonică, simplă, nesofisticată. Dacă în scenariu
victima „poate fi doar personaj filmat” sau „rol mut”, aici umorul
prodigios provine de la necumințenia mortului din sicriu, care
vorbește rar, dar bine, cu aplomb impudic. Actorul Cristian
Rigman (victima) realizează un rol memorabil, pitoresc, hâtru,
clovnesc, scos dintr-un realism magic detensionat. Dan Chio rean (învinuitul) electrizează scena, strunind contorsiunile personajului omniprezent. Desigur, marea revelație rămâne Irina
Wintze, care joacă toate rolurile feminine: polițista, procuroarea, avocata, soția învinuitului, soția victimei, soacra victimei, mama învinuitului, soacra învinuitului, judecătoarele 1,
2, 3. Incredibil, nu? Știam că Irina e o actriță de excepție, dar
acum ce să mai spunem după acest maraton de interpretare?
Mai sunt adjective pentru a sublinia multitudinea nuanțelor
de joc? În fiecare personaj ea e cu totul altfel, nu transpare
vreo umbră din rolul anterior. Îmi permit să spun magie.
Ema Petran a trebuit să lege scenele, dar și să dea un
răgaz Irinei Wintze să-și schimbe costumația. A ales drept muzică Boleroul și un radio hodorogit. O muzică ce transmite un
ceva ce nu se mai termină, ceva ce poate deveni coșmar. Întotdeauna va fi nevoie de un țap ispășitor, nu? Un spectacol
suculent, cu impact imediat, într-o relaționare magnetică cu
spectatorii, emblematic pentru o societate care bate adesea
pasul pe loc.
III
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Duelurile lui Ridley Scott
AlexAndru JurCAn

D

e ce am simțit nevoia să revăd
filmul lui Ridley Scott din 1977
– Dueliștii ? Poate m-au determinat încăpățânările umane din jurul
meu. Timpul n-a diminuat calitățile filmului, în care joacă Harvey Keitel, Keith Carradine, Albert Finney. Suntem în 1800,
când doi ofițeri luptă într-un duel ce va
continua mereu, cu o ură tragică. Ei vor să
meargă până la capăt, subordonându-și
viața unei obsesii minore. Regizorul a
ecranizat o carte scrisă de Joseph Conrad
(născut în Ucraina în 1857). Ceea ce este
primordial în acest film: contrastul profund dintre măreția și frumusețea naturii
și urâțenia sufletului omenesc, care și-ar
justifica viața ratată prin pornirile vindicative. Anii trec, disputa rămâne. În 1812 în
iarna oribilă rusească, cei doi dueliști se
reîntâlnesc și pun la cale o viitoare luptă.
De neuitat rămân imaginile apocaliptice
cu zăpezi dușmănoase și crivăț mortal.
Armand îl iartă pe Gabriel, dar îl consideră…mort. A fost târât, în fond, de obsesia onoarei, de magnetismul urii. Unul e
turbat de mânie, celălalt e moderat. Unul
provoacă, altul fuge. Fiecare duel ar putea
fi ultimul. Ceva patologic face atmosfera
și mai apăsătoare. Decorurile naturale impresionează și stabilesc o estetică ingenioasă. Gradația dozată, plus interpretarea actoricească întregesc ramificațiile
acestei bijuterii cinematografice.
Cât a trecut din 1977? Iată că acum în
2021 Ridley Scott a realizat Ultimul duel
(da, tot duel...), ca într-o simetrie filmică
nostalgică. La 83 de ani regizorul ne oferă
un film echilibrat, captivant și violent.

Suntem într-o Franță medievală, mai precis în secolul 14, când a avut loc ultimul
duel judiciar, aprobat de Carol al VI-lea (29
decembrie 1386). Jean de Carrouges și
Jaques Le Gris sunt prieteni. Dar... Le Gris
o violează pe soția lui Jean, pe Marguerite.
Ea își denunță agresorul, punându-și viața
în primejdie. Duelul va decide.
O reconstituire istorică de invidiat.
Scenele de interior alternează cu scene
de luptă sângeroase, insuportabile. Privire
panoramică asupra trupelor,catedralelor,
banchetelor. Regizorul filmează cu mai
multe camere. Duelul din final îți taie pur
și simplu respirația – e crud, încrâncenat,
halucinant. S-a pornit de la cartea lui Eric
Jager. Avem o structură narativă ca în
Rashômon (1950) de Kurosawa – același
eveniment e văzut din trei perspective
(Jean, Le Gris, Marguerite). Trei variante
subiective cu mici variațiuni. Joacă Matt
Damon (Jean), Adam Driver (Le Gris),
Jodie Comer (Marguerite). La 26 de ani,
actorul Alex Lawther e regele Carol. Scurte
și pitorești apariții! Un rege fragil, pueril,
cu figură de clovn. Trebuie să recunoaș tem că povestea e modernă și feministă
(fără amprente misogine). Ecoul vine subtil și spre epoca noastră. Reflectez: vorbele

n-aveau pondere, doar sângele conta, nu?
Și încă: briza de redun- danță a filmului se
trage de la cele trei versiuni ale violului.
Oricum, filmul e spectacular, tenebros,
pertinent. O frescă pasională, un dispozitiv narativ în oglindă, o experiență epică
viscerală.

III
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Dou[ spectacole în regia lui Kantor §i Wajda: Clasa moart[ §i Noaptea de noiembrie Întâlnirea de la Berlin §i consecin\ele ei - Moment poetic Ioan Alexandru - O noapte furtunoas[
la Charlotte §i Washington - Copilul de suflet al lui Constantin Chiriac §i pandemia
ion CoCorA
08 noiembrie 1998. Nu am defel o dispoziție bună. De vină
poate ﬁ și vremea de afară. Cu alternații de la ploi bacoviene la
frig de sfârșit de decembrie. Înclin să cred însă că e posibil mai
degrabă că totul mi se trage de la stres și gândurile ce mă bântuie. Peste câteva zile aniversez împlinirea unei vârste rotunde și
nu tocmai dătătoare de speranțe. Îmi aduc aminte apoi că peste
o lună, exact în opt decembrie, sunt doi ani de când Marin
Sorescu, abia apucând să-și facă bilanțul a șase decenii de viață,
ne-a părăsit și lăsat singuri față în față cu marea lui operă. Altfel,
zi ca toate celelalte, alergătură, alergătură… Speram că, după
premiera cu Levantul de Mircea Cărtărescu, în regia Cătălinei
Buzoianu, spectacol cu adevărat reprezentativ, o să beneﬁciez
de puțină relaxare… Dar la Theatrum Mundi despre orice poate
ﬁ vorba și nu despre relaxare. E de ajuns să intru în birou ca să-mi
dau seama că nimic nu merge cum trebuie. Că cei cu care lucrez
mă fac permanent să rostesc o replică a unui personaj dintr-o
piesă de Aurel Baranga: „Ăștia-s oamenii cu ei deﬁlăm!” Indiferent
de obligații, unele extrem de urgente, astăzi mă simt totuși
nevoit să nu zăbovesc prea mult pe „fotoliul de director” (de fapt,
un scaun destul de șubred) și să merg la o ședință de redacție la
Literatorul, condus acum, după moartea neașteptată a lui
Sorescu, de Fănuș Neagu, fostul până mai ieri director al Națio nalului, care continuă să rămână, chiar dacă nu s-ar zice că nu e
marcat de resentimente și furie, așa cum îl știe o lume întreagă: exploziv, prietenos, boier, un veritabil spectacol, dar și
subiectiv și imprevizibil. Intrase în birou impetuos, plin de vervă,
în mână cu o plasă cu vreo cinci-șase butelii cu vin spre care s-au
îndreptat ochii tuturor. Așa că repede ședința anunțată furtunoasă s-a transformat într-o șuetă de lungă durată. Ajung acasă
seara târziu, în jur de ora nouă. Scotocesc prin memorie, veriﬁc
prin caiete cu însemnări, fac ce fac, dar tot peste teatru dau.
Teatru m-a fascinat de cum l-am descoperit. Îmi aduc amintre că
în copilărie, elev ﬁind în clasa a V-a, după ce am am văzut două
spectacole, Înșir-te mărgărite și Hangița, la primul am mers cu
școala, la al doilea din inițiativă personală, am devenit un spectator fanatic al teatrului de curând înﬁințat din Reșița. Urmarea a
fost că în vacanța de vară, petrecută în satul natal, Greoni, în
apropiere de Oravița, mi-am înﬁințat propriul teatru. Am impro vizat în șoprul casei o „bină”, un decor din crengi de copaci care
sugera o pădure, costume din hainele de tinerețe ale bunicilor,
unele păstrate în pod prin diverse lăzi, iar înainte de toate și un
text cu povestea unui haiduc vestit în zonă, Adam Neamțu, pe
care tot eu îl interpretam. Odată isprava terminată am anunțat
copiii de pe stradă că pot să vină să vadă spectacolul, dar să știe
că biletul de intrare îi costă un ou. Timp de zece zile, atât cât a
durat serialul meu, căci îmi concepusem „opera” întocmai ca pe
un serial, încât bunica a început să se plângă că de când e pe
lume nu mai avusese parte de atâtea ouă. „Mergi și tu cu ele la
Oravița la târg și le vinde la nemțoaice! - o îndemnam eu. Ultimul
episod a fost în schimb cât pe aci să-mi ﬁe fatal. Haiducul a fost
descoperit de poteră și împușcat. Pentru aceasta negociasem cu

un băiat din vecini, promițându-i cinci ouă, să tragă asupra mea
cu un pistol de dopuri. El însă în loc să tragă în aer, cum îi spusesem, m-a plesnit direct în față și mi-a pârlit sprâncenele.
Paradoxul e că, în afară de acel joc de copil, niciodată nu am
aspirat să ajung actor, regizor, dramaturg sau orice altceva legat
de teatru. De ceea ce nu mi-am dorit, totuși, nu am scăpat. În
1970, odată cu angajarea mea în redacția revistei Tribuna, D. R.
Popescu, nou și el în funcția de redactor șef, a hotărât că printre
atribuțiile ce-mi revin va ﬁ și aceea de a scrie săptămânal cronica
de teatru. Am acceptat fără să am pretenția de a deveni un
specialist în materie. Tot ce mi-am dorit a fost să ﬁu de folos
teatrului. Și mă amăgesc că am și fost câteodată. Poate și pentru
că am rămas ﬁdel mie însumi și pe cât mi-a stat în putință n-am
acceptat compromisuri. Unii m-au suspectat că aș ﬁ prea generos
în laude cu actrițele frumoase. Să ﬁm serioși. Pot să demonstrez
pe texte că atunci când eram într-o relație mai apropiată cu
cineva am evitat să mai scriu despre acea persoană. Altă
atitudine am avut față de regizori. Cu deosebire în cazul celor
tineri am practicat declarat o critică partizană. Cert e că am
cutreierat țara de la un capăt la altul cu avionul, cu trenul, cu
autostopul, ﬁind un spectator prezent atât la „evenimente”, cât și
la „eșecuri”. Am văzut spectacole de cei mai mari regizori din a
doua jumătate a secolului douăzeci: Peter Brook, Tadeusz Kantor,
Giorgio Strehler, Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez… Singurul
mare căruia nu am avut norocul să-i văd un spectacol a fost
Grotowski. Nu-i citez pe cei români. Presupun că se înțelege că ei
au fost constant în atenția mea. Cum îmi explic această pasiune
nebună pentru teatru?! Prin faptul că totdeauna teatrul m-a făcut
să trăiesc stări extreme. Bun sau rău, nicicând un spectacol nu a
fost pentru mine un pretext de a arăta cât de deștept sunt.
Dimpotrivă, îl tratam fără prejudecăți, nu pretindeam să ﬁe
neapărat pe gustul meu, ci îl citeam cu detașare, din interior.
Mulți nu au ezitat să-mi împingă pasiunea pentru teatru spre
patologic, considerând-o excesivă. Că-s „nebun”, atenționându-mă că e cazul să mă adun de pe drumuri, mi-a spus-o și Marin
Sorescu. Eram împreună în Polonia, la Katowitze, la un festival de
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dramaturgie contemporană, încă sub inﬂuența unei splendite
montări poloneze cu Matca, când i-am mărturisit că nu voi
merge cu el la Varșovia să particip la un program organizat de
Uniunea Scriitorilor (întâlniri cu traducători, dezbateri literare
etc.), ci rămân, folosindu-mi banii economisiți din diurnă, la
Cracovia să văd două spectacole despre care citisem într-un ziar
că se vor juca de la o seară la alta. Unul al lui Tadeusz Kantor,
regizor de faimă mondială, iar celălalt de Andreij Wajda, celebru
și el în special ca regizor de ﬁlm. Primul a fost Clasa moartă. La
vremea respectivă considerat de notorietate. Cu o carieră
internațională fabuloasă, cu un succes uriaș de public și critică,
rămas până astăzi un moment de referință în evoluția artei
teatrale. Cred că sunt unicul critic de teatru din România ce a
avut norocul să-l vadă pe „viu” în subsolul miraculos al Teatrului
Cricot 2 din Cracovia. Aici a fost gândit și imaginat într-o viziuneșoc, subordonată unei teme cutremurătoare, încorporând în ea
o tensiune apocaliptică și o interferență de mijloace teatrale cum
nu mai văzusem până atunci. Magicianul Tadeusz Kantor, el
însuși prezent tot timpul în scenă ca un „dirijor” meﬁstofelic, a
creat o lume suprareală, populată de actori și manechine, un
amestec tragic de grotesc și halucinație coșmarescă. La un
moment dat nu mai știam dacă văd un spectacol sau am coborât
în infern. Îmi venea să mă pipăi, parafrazându-l pe Arghezi,
pentru a mă convinge că exist și sunt viu. Am ieșit din sală năucit.
Afară ploua cu stropi mărunți și reci, dar nu i-am băgat în seamă.
Mă furișam pe lângă ziduri de clădiri vechi ca o nălucă, stors de
ultima picătură de vlagă. Odată ajuns în cameră nu am mai avut
nici o putere să-mi fac însemnări cum procedam de obicei. Starea
ce mi-o crease spectacolul, un amestec de frică, groază, singurătate, a trezit în mine dorința de a mă urca în avion și a pleca cât
mai repede acasă pentru a mă asigura că Luiza și Laura sunt bine
și dorm liniștite. Întâmplarea trăită dimineața cu frumoasa
studentă poloneză, urmând să o relatez altădată, mă teroriza și
ea. Sentimentul de vinovăție mi se exacerbase imens. Eram

într-atât de răvășit încât aș ﬁ vrut să stau cu capul sprijinit pe genunchii Marianei, mama celor două ﬁice ale noastre, și să-i cer
iertare. A doua zi, chiar dacă încă eram marcat de Clasa moartă,
am fost totuși alt om. Ploaia a încetat, s-a înseninat, soarele
strălucea peste o minune de oraș și îndemna la plimbare, încât
nici nu am observat cum a trecut timpul. La Stary Teatr, seara,
spectacolul lui Wajda, Noapte de noiembrie de Stanislaw Wyspiañski a început la ora șapte, nu la zece ca acela din pivnița de la
Cricot 2, iar sala era fastuoasă, comodă pentru un „privitor ca la
teatru”. Nu a trebuit să stau ghemuit pe podea ca în urmă cu o
seară. Spectacolul lui Wajda mi s-a părut grandios, dar în altă
cheie decât cel al lui Kantor. Aborda un text clasic, cu mesaj politic, protestatar, cu metafore tulburătoare, cu aluzii evidente la
sistemul comunist, deﬁnitoriu pentru ceea ce făceau de regulă
polonezii pe vremea aceea. Intriga reconstituia un moment tragic din istoria Poloniei de sub dominația Rusiei Imperiale: un
grup de oﬁțeri se revoltă contra armatei țariste de ocupație și
sunt suprimați bestial. La sfârșitul reprezentației scena era dominată de imaginea lui Caron trecând Styxul pe cei uciși. Treptat
sala s-a umplut de fum. Spectatorii nu se mai vedeau unul pe
altul, o mână uriașă stătea deasupra capetelor lor gata să-i
înșface. Am devenit pe loc complice cu acest spectacol. Am înțeles în ce condiții trăim și noi, dar și că dacă ai curajul să divulgi
teroarea mai există o șansă. La ieșirea în stradă starea îmi era
totalmente opusă celei de după Clasa moartă. Mă simțeam
încărcat de energie pozitivă, puternic, oamenii din jur parcă mi
se păreau cunoscuți. Îmi stârneau chef de conversație. Mi-au
dispărut și disperarea și spaimele. Întreaga noapte m-am plimbat
fericit prin Cracovia. Fantastic e teatrul! Nu? Arta adevărată refuză căile de mijloc: ori te tăvălește de toți pereții ori te înalță la cer.
Teatrul mare e în primul rând adevăr, uneori sfâșietor, alteori
virtual. Produce de la o seară la alta stări și reacții la care nici nu
te aștepți.
08 mai (sâmbătă) 2010. În toamna lui 2008 la Berlin, la
sfârșitul unei reprezentații cu O noapte furtunoasă, în holul
teatrului, mi-a atras atenția un grup de doamne ce discutau cu
vizibilă încântare despre ceea ce văzuseră. M-am apropiat și am
tras cu urechea la discuțiile lor. Brusc asupra uneia dintre ele
mi-am oprit cu insistență privirea. La fel mi s-a părut că procedează și „partea adversă”. Semn că ne-am recunoscut. Nu era
nimeni altcineva decât doamna Elena Caragiu, pe nume american Helene Cara Chester, fosta soție a marelui Toma Caragiu,
stabilită de peste trei decenii în SUA. O întâlnisem imediat după
cutremur, văzându-ne de mai mult ori la Cluj, Brașov și București,
întrucât acceptase să mă ajute să descifrez manuscrisele cu
poemele regretatului actor pe care acesta mi le-a dat să le citesc

Claudiu Bleon\ (Ric[), Dana Pocea (Zi\a), Sorin Francu (Jup]n Dumitrache),
Marcelo Cobzariu (Chiriac) `n O noapte furtunoas[

Andrzej Waida,
scen[ din Danton
(1983)
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reprize ori mai bine zis ne prefacem că dormim. Fusul orar ne dă
de furcă. Se apropie dimineața, e ora patru, dar mi-e imposibil
să închid ochii. Mă gândesc că acasă ziua a trecut de amiază.
Dana nu doarme nici ea. Ne îmbrățișăm, sperând că poate așa va
veni somnul, dar nu vine și se lasă cu altceva. Fusul orar, în sfârșit,
a fost biruit.

Elena Caragiu la morm]ntul lui Toma Caragiu
în luna februarie a anului ce i s-a dovedit fatal. Mi s-a părut ﬁresc,
așadar, ca în 1996, atunci când am poposit pentru prima oară la
New York, orașul în care știam că locuiește, să încerc să-i dau de
urmă, aducându-i și câteva exemplare din cartea Toma Caragiu,
poeme și alte confesiuni apărută între timp la Editura Dacia și a
cărei ediție o îngrijisem. Până la urmă eforturile mele au rămas
însă fără succes. Căci niciunul dintre cei întrebați nu o mai
văzuseră demult. O veste despre ea am primit abia în 2002.
Într-un tabloid românesc se scria negru pe alb că a fost asasinată
într-un bar din New York. Așa că nu mică mi-a fost mirarea să
constat că e vie și nevătămată. Și încă plină de energie, capabilă
să se entuziasmeze într-atât de un spectacol, încât pe loc i-a
încolțit în minte ideea de a-l duce să ﬁe vizionat și de românii de
peste ocean. Recunosc că i-am apreciat dintru început bunele
intenții. Cum la fel recunosc că nu am crezut vreo clipă că vor
deveni și realitate. Le-am pus mai mult pe seama unui moment
de exaltare emoțională. Actrița Elena Caragiu a jucat în O noapte
furtunoasă, ca interpretă a Vetei, și nu într-un spectacol oarecare,
ci în unul regizat de Aureliu Manea. Din acest motiv i-am înțeles
excesul de zel. Însă, sincer vorbind, nu am crezut nicio clipă că
utopia va deveni și realitate. Dar iată că, după nici doi ani, piesa
lui Caragiale, în regia lui Toma Enache, a ajuns să vadă și să o
vadă America. Nu, nu e vis! Sunt alături de întreaga trupă în
avionul care a decolat din Otopeni spre München. De aici, apoi,
la douăsprezece și patruzeci decolăm spre Charlotte. Zbor lung,
circa zece ore, dar agreabil, fără niciun eveniment atmosferic.
Servicii perfecte. Mese acceptabile.Vin, bere, whisky și cafea la
discreție. Aterizare ca la carte. În avion am primit ﬁșe greșite, așa
că în aeroport ni s-a cerut să completăm altele și am ieșit ultimii.
Suntem așteptați de mai multe mașini. Primirea e entuziasmantă
din partea românilor veniți să ne întâmpine, mai presus de orice
închipuire. Urări de bun sosit, aplauze, drapele tricolore ﬂuturând deasupra capetelor noastre... De la aeroport am mers direct
la Biserica Baptistă a conaționalilor unde urmează să luăm masa.
Despre oraș prima impresie e că străbatem o stațiune cu case
risipite printre copaci. Nu tu zgârie nori, nu America din imaginație. Cina e ca acasă, mici, grătare, prăjituri etc. Desigur, fără
alcool. Și ce bine ar ﬁ picat un strop după atâta oboseală
acumulată! După masă drumurile ni se despart. Subsemnatul și
Dana (Pocea, Cocora), pe perioada cât vom sta la Charlotte, vom
locui la familia Chester. Maria Teslaru, Claudiu Bleonț și soția, Ion
Haiduc, Marcel Cobzariu, Sorin Francu, Daniel Nițoi, regizorul
Toma Enache, ceilalți componenți ai echipei, au aceeași soartă.
Sunt găzduiți tot în case de români. În ciuda oboselii, dormim în

09 mai (duminică) 2010. Ne trezim în jur de ora douăsprezece când la noi probabil că se înnoptează. Luăm micul
dejun și povestim cu John și Mimi. Ieșim apoi la o scurtă plimbare
prin cartier. Blocurile din zonă par a ﬁ plasate într-un parc imens,
dotat cu bazin de înot, cu un lac artiﬁcial, cu săli de sport și
petreceri, botezuri, nunți, dar mai ales populat cu gâște și rațe
sălbatice, cu căprioare și veverițe. Am rămas de-a dreptul uluit
văzând că o gâscă și-a ales loc de clocit pe o margine de trotuar
destinat plimbării și că oamenii calcă pe vârfuri pe dinaintea ei,
ca să nu o sperie, sau îi așează grăunțe în față și-i schimbă cu
blândețe farfurioara cu apă. După amiaza ne reîntâlnim în locația
aceleiași Biserici Baptiste unde am fost desfătați în seara sosirii.
Aceeași oameni simpli, doar că numărul lor e de peste două sute,
pătrunși de harul credinței, nedesprinși încă de vatra lor natală,
chiar dacă unii au vechime pe meleaguri americane, iar alții sunt
ajunși recent, mulți dintre ei basarabeni, veniți cu pașaport
românesc. Vizita de acum nu mai e totuși una de curtoazie, ci
inaugurează seria prestațiilor culturale românești cu un pios
recital de poezie religioasă de Ioan Alexandru pe care am avut
cinstea să-l prefațez copleșit de emoție. Ori de câte pomeneam
numele poetului sala se ridica în picioare și rostea Amin. Autorul
Imnelor, de altfel, nu era un necunoscut pentru un număr
însemnat dintre cei aproximativ două sute de participanți. Căci
cu un deceniu și ceva în urmă poetul care le-a umplut suﬂetul
de har divin a fost oaspetele lor. Atmosfera e de rugăciune și
evlavie. Din ochii tuturor se revarsă o lumină lină, pe chipuri li se
deslușește împăcare cu sine, o vibrație lăuntrică și o bucurie greu
de exprimat în cuvinte. Între toți cei prezenți la recital, fără nicio
regie, fără niciun îndemn din partea cuiva, s-a creat o comuniune
totală, cum nu mi-a mai fost dat să văd, un soi de transă, ﬁecare
simțea nevoia să reia anumite versuri și să le rostească împreună
cu interpreții. Totul s-a terminat cu bine, cu o tăcere îndelungă,
absolut necesară pentru a reintra în realitatea cotidiană. Iarăși
masă. Mult mai diversă ca cina de ieri, însă nu neapărat și pe
gustul meu. Mănânc ce-mi place. Masa nu se întinde prea mult,
oricum suntem înconjurați de oameni credincioși, de mare
omenie, totuși în lipsa alcoolului care stârnește pofta de taifas, în
cele din urmă plecăm să dăm curs unei alte invitații. În față cu
pahare de vin roșu din Chile atmosfera e destinsă, plăcută, asortată cu muzică, nu lipsesc nici melodii românești speciﬁce de
chef, nici câteva românce tinere, frumoase, căci fără să vrei îți
scapă ochii spre ele. Pe gazdă, de profesie arhitectă, o cheamă
Gabi, e o femeie inimoasă, o mână de femeie, bătând spre cincizeci de ani, dar cu un comportament exaltat, deschis, adolescentin, a fost căsătorită, iar acum trăiește singură. Casa e spa țioasă, cu multiple odăi și utilități, la parter living, bucătărie, alte
încăperi, televizoare, la etaj patru dormitoare, unde dorm Toma
Enache, Bleonții și Maria Teslaru! După câteva ceasuri ne întoar cem la domiciliu, storsi de oboseală, iarăși amintesc că acasă e
spre seară, aici spre dimineață, oricum suntem după două nopți
de nesomn. Apartamentul lui Mimi e modern, ofertant, dispus
pe două nivele, deosebit de practic. Scara interioară e comodă.
Camerele de la etaj au ﬁecare baie, dau sentimentul că nu-i
deranjăm pe cei cărora le suntem oaspeți. Somnul se prinde
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totuși anevoios de noi. E ora cinci și pleoapele se încăpățânează
să nu cadă una peste alta. Nu am încotro și mai ciupesc un amor
de la Dana. Suﬁcient ca să adormim buștean. De parcă fus orar
nu ar mai exista în lume. De ținut minte și recomandat și altora.
10 mai (luni) 2010. Dimineața cu John și Dana alergăm prin
magazine să cumpărăm undițe necesare pentru recuzita la O
noapte furtunoasă. Încă un prilej de familiarizare cu liniștitul
Charlotte, cu oamenii lui care, deși nu se cunosc, se salută pe
stradă între ei, întocmai ca pe ulițele din satul meu bănățean.
Urbea se mai numește și Orașul Reginei, în cinstea Reginei Charlotte (Queen Charlotte), soția regelui al Angliei, și e populată de
peste două milioane de suﬂete. Cu grupul ne întâlnim cam pe
la ora cincisprezece, la masa de prânz, la un restaurant chinezesc
în apropiere de apartamentul soților Chester. Meniu agreabil și
inedit pentru mine. Un amestec de carne tocată și alte cele, un
soi de umplutură bine condimentată, cu gust trăsnet, pe care o
pui într-o frunză de varză, făcând din ea o sarmală, aperitiv, o
ciorbă picantă sau așa ceva, foarte plăcută, apoi felii de carne de
vacă și zarzavaturi într-un sos excelent. Ce mai, totul, fără
excepție, mi s-a părut grozav. Nici aici însă nu se servește
băutură. Mimi și John propun să se meargă la ei și să se bea un
pahar de vin. Toți sunt de acord, inclusiv și regizorul Toma
Enache, chiar dacă gândul tuturor este la spectacolul de a doua
zi. Propunerea e acceptată în unanimitate, dar cu condiția ca nu
cumva cheful să se lungească și să depășească miezul nopții
uitându-se că mâine dimineață la unsprezece are loc repetiția
generală cu costume și decor.
11 mai (marți) 2010. Zi foarte încărcată și drămuită pe ore.
La zece plecăm spre teatru cu John care îi face o surpriză Danei,
propunându-i să conducă ea mașina. Ceea ce o face să devină
deodată importantă. În jur de ora unu, după terminarea repetiției, de comun acord ne despărțim de grup și decidem să ne
plimbăm singuri prin. Puțină lume pe străzi. În preajma unei stații
de autobuze (un soi de autogară) mulți negri adunați laolaltă. Se
pare că a fost o încăierare între ei. Brusc se oprește lângă noi o
mașină și un domn ne avertizează să ocolim zona. Procedăm
cum ni s-a spus și ne îndreptăm către un alt bulevard. Cafenele
puține sau aproape deloc. Poposim ceva timp pe o terasă și
comandăm două sendviciuri, o cola și o cafea. Avem senzația de
libertate și de independență. Printre zgârie nori multe spații cu
verdeață. La cinci ajungem în fața teatrului și constatăm uimiți că
o mașină udă iarba de pe peluzele de la intrarea în clădire. Nu
ﬁindcă ar ﬁ fost amenințată să se usuce, ci pentru a le crea o stare
cât mai plăcută celor ce vin să vadă spectacolul. O privesc pe
Dana și o văd din ce în ce mai agitată. O dovadă clară că începuse să intre în pielea Ziței. Ne despărțim. Ea grăbită să ajungă
la cabine, iar eu să merg din nou la plimbare și să casc ochii în
dreapta și stânga, încercând să iau pulsul orașului și al mulțimii
ce părăsește birourile și își face apariția pe străzi. Mă întorc la
teatru cu un sfert de oră înainte de a începe spectacolul. În sală
sunt prezenți peste trei sute de spectatori. Dintre ei poate că unii
sunt pentru prima oară la un astfel de eveniment. Reacționează
prompot, se amuză, râd, e vizibil că spectacolul le place, că se
relaxează, la anumite scene aplaudă îndelung. Bucuria lor e
sinceră. Scopul din acest punct de vedere a fost atins. La ﬁnal se
întâlnesc în hol cu actorii, dau mâna cu ei, discută, se fotograﬁază, schimbă adrese și numere de telefon. Dana primește cadou
o poșetă de toată frumusețea... Chiar dacă în țară O noapte
furtunoasă a rămas în afara evaluărilor critice și a conștiinței lumii
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teatrale, aﬁrmându-se în exclusivitate ca un spectacol itinerant,
nu se poate zice că “norocul” nu a fost de partea lui. A adunat pe
umerii săi peste două sute de reprezentații jucate pe vreo
cincizeci-șaizeci de scene. Și nu oricum, ci cu bilete vândute la
prețuri duble sau triple în comparație cu cele practicate de obicei
de teatrele instituționale. De asemenea, a cunoscut, în plus, și o
carieră internațională demnă de luat în seamă, soldată cu
descinderi în Germania, Spania (în două turnee), Albania, Ungaria și Macedonia, iar în această seară în Charlotte într-o de sală de
top, centrală, cu dotări tehnice performante, la Halton Theater.
Taifasurile între actori și public durează tot pe atât cât a durat și
spectacolul. Așa că se ajunge destul de târziu la party-ul organizat din nou în casa arhitectei și încheiat către ziuă. Aprovizionarea cu cele necesare de astă dată o face însă și John Chester
care descinde la „locul crimei” cu portbagajul plin de alimente și
băutură. Nu e nevoie de mult timp ca atmosfera să devină explozivă. Sunt și persoane în plus față de cele pe care le cunoscusem. Fetelor de la petrecerea anterioară, Laura și Inke, și acum
vorbărețe, comunicative, li s-a mai adăugat încă una, dar și câțiva
băieți prietenoși și simpatici. Voia bună e de nestăvilit. Precum
se cuvine după un succes cu adevărat remarcabil. Pentru actori
totul e ca o eliberare bine venită. Dar și un motiv de a prinde
curaj pentru următorul spectacol ce va avea loc în capitala
Statelor Unite. Party-ul decurge de minune. Claudiu Bleonț e
inepuizabil, dezlănțuit. Andra, soția lui, stăruie să o convingă pe
generoasa Gabi să-i ducă să viziteze o rezervație de indieni. Deși
drumul cu mașina ia, dus-întors, două zile, aceasta se oferă să le
împlinească dorința. Noi, ceilalți, puțin mai comozi, preferăm să
rămânem în Charlotte. Și nu am avut de ce să regretăm.
14 mai 2010. În Washington, la Bell Multicultural High
School, publicul, aproximativ patru sute de persoane, la fel ca
la Charlotte, în majoritate de origine română și vorbitor de
limbă română, a umplut sala. A privit cu o înaltă încărcătură
afectivă ceea ce se petrece pe scenă, a avut revelația că se
găsește într-o zonă de sensibilitate comună cu actorii, că posedă
același mod, în ultimă instanță, de a percepe o lume mai mult
decât familiară. A reacționat și aici spontan, a aplaudat frenetic,
s-a amuzat copios. Încă o dovadă că arta teatrală atrage ca un
magnet suﬂetul românilor indiferent unde se aﬂă ei. Mulți dintre
cei pre- zenți la spectacol, nepierzând șansa de a cunoaște la
„lucru”o trupă de artiști bucureșteni, au străbătut zeci și sute de
mile, venind chiar din Virginia și New York. În ﬁnal, mulțumiți de
ceea ce au văzut, entuziasmul lor ridicându-se exact la aceleași
cote ca la Charlotte, s-au întreținut cu protagoniștii, s-au fotograﬁat cu ei. Evenimentul s-a înscris în suita de manifestări
culturale românești destinate aniversării împlinirii a o sută
treizeci de ani de relații diplomatice între Statele Unite și
România.
23 iunie 2020. De o vreme simt că în relațiile mele cu
Constantin Chiriac ceva e „putred în Danemarca”. În orice caz,
scârțâie! Nu-mi explic, totuși, cu ce l-am putut supăra. Fiindcă
de doi ani, din senin, au încetat să-mi mai parvină invitații la
fastuoasele premiere ale teatrului pe care îl conduce și la
festivalul de la care eram nelipsit de la începuturile lui. Îl cunosc
de la prima ediție (1981) a Galei Tânărului Actor de la Costinești.
Era proaspăt absolvent de facultate, ambițios, doldora de
„demoni” înlăuntrul său, gata oricând să-și încordeze „mușchii”
(nu mă refer la sport aici, deși a făcut și sport de performanță) și
să arate că e „ăl mai tare om din lume”. Citatul din ghilimele este

87

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Jurnal teatral

www.revistaneuma.ro

titlul unui poem de un poet bănățean din secolul XIX și am
convingerea că-l deﬁneșrte în profunzime. Mi-a plăcut din prima
clipă de el, în sensul că i-am intuit harul și forța. De aceea, în ceea
ce mă privește, încă de când cariera artistică îi era în „fașă”, i-am
fost decenii la rând alături cu prietenie, devotament, cu simpatie necondiționată, fără să-mi reproșez vreo lipsă de loialitate.
I-am apreciat constant, de-a lungul timpului, ori de câte ori am
avut ocazia să o fac, în scris sau public, energia, ideile, nebunia,
puterea de a se născoci până și pe sine, capabil ﬁind să-și dea
palme dacă nu izbutește să realizeze ceea ce-și dorește. Mi-am
dat seama, așadar, că este genul de om și creator pentru care
nimic nu este imposibil, că nu se lasă bătut cu una-două, dar și
că are un orgoliu exacerbat, provenit din faptul că e perfect
conștient de ceea ce este în stare. Chiar la amintita Gală, deși nu
a fost gratulat cu marele premiu, așa cum se aștepta tânărul cu
puțin trecut de douăzeci de ani, nu am avut o clipă sentimentul
că e dezamăgit, ci că mă privește ca și cum ar ﬁ vrut să spună
„am să vă arăt eu vouă cine sunt”. Și într-adevăr a arătat. A
continuat să participe și la o altă ediție, Și la o alta. Astfel că nu
s-a dat bătut până și-a atins scopul propus și a obținut Marele
Premiu. Acesta e și motivul pentru care brusca schimbare a
raporturilor dintre noi m-a surprins. Nu știu ce i s-a năzărit și nici
nu are importanță. Probabil s-a șifonat pentru că luându-i un
interviu nu am ezitat să-i mai domolesc „furia” împotriva lui
Andrei Șerban. Ori poate că vreun drac, știut ﬁind că dracii
mișună în lumea artistică mai mult ca oriunde, și-a vârât coada
și l-a aburit aducându-i la ureche cine știe ce bârfe la care am
fost făcut părtaș. Normal ar ﬁ fost să ne batem pe umăr bărbătește și să lămurim lucrurile. Nu am făcut-o din păcate.
Dimpotrivă, între noi s-a instaurat o suspectă lipsă de comunicare. Am ajuns să ne vedem accidental și la intervale mari de
timp, salutându-ne și atât. Ceea ce nu m-a împiedicat ca în primele luni ale lui 2020, pe măsură ce pandemia își făcea tot mai
zdravăn de cap, să mă gândesc frecvent la el. Cu cât zilele tradiționalului festival, zece-paisprezece la număr, se apropiau
vertiginos, transformând în ﬁecare an Sibiul într-o planetă a
artelor spectacolului, nu puteam să-l închipui pe cel care îl
născocise decât ca pe un leu în cușcă. Nicio clipă nu-l bănuiam
că a depus armele și că stă resemnat în fața stărilor de urgență,
amenzilor cu efect asupra oamenilor asemănător cu acela al
sperietorilor din vie asupra graurilor toamna, a închiderii
teatrelor și altor instituții de cultură, adică a unei grămezi de
restricții venite promt din partea „regilor șeﬁ” ai puterii. Nu
neîndreptățit zic, nu fără să ﬁe necesare, întrucât ținta lor este,

fără dubii, zădărnicirea inconștienței și ignoranței din căpățânile
noastre românești. Cum să stăm închiși în case și ele, codanele,
să-și ascundă surâsurile sub măști când ies la o terasă sau le iau
foc călcâiele într-o noapte la club? Ilar și cu iz de diversiune mi
se pare, de altfel, avântul protestar al mulțimii de inși împotriva
a ceea ce, ﬁe și numai ca intenție, nu urmărește decât să ne facă
să sperăm că vom ﬁ apărați de fatalitate. În atare condiții, copilul
de suﬂet al lui Constantin Chiriac, legendarul festival pe care îl
poartă pe umeri de atâta vreme, nu s-a astâmpărat și a demonstrat că e posibil, într-un timp record, să se săvârșească
minuni. Cu peste cinci sute de evenimente incluse în programul
prevăzut pentru condiții de normalitate, cea de a douăzeci și
șaptea ediție a sa (12-21 iunie) a fost în întregime „produs
online”. Nu însă una încropită, ci riguros concepută, compensând prin spectacole-document, aparținând lui Dodin,
Purcărete (o mini integrală), Peter Stein, Declan Donnellan,
Robert Wilson, Thomas Ostermeier etc., dar și prin completarea
cu dialoguri cu mari personalități regizorale (provocatori: George Banu și Octavian Saiu). Regândită și structurată la o formă
impusă de împrejurări, sﬁdând statistici și consecințe alarmante,
oferta-Chiriac a susținut beneﬁc restricțiile cu care am fost
învredniciți de oﬁcialități, ținându-ne nesiliți de nimeni pironiți
în case vreme de zece zile. „Starea de urgență” instituită de
„împăratul teatrului” a fost acceptată fără pic de împotrivire. Ne
place sau nu ne place, oricât s-ar opinti cârcotașii să semnaleze
unele incidente tehnice intervenite pe parcursul trans- misiunilor sau să blameze selecția, spectatorii au fost aceia care și-au
uitat „amarul” și au binecuvântat online-ul. Bravo, Constantin
Chiriac! Să o ții tot așa! Cred că dacă te judecăm după fapte ești
un om de „frunce” chiar între cei mai „tari”. Firește, ceea ce ai
realizat se datorează și grație echipei de aur cu care colaborezi.
Se știe că aceluia care nu are idei și nu se implică total nu-i este
ușor să reziste lângă tine. Și acum, în încheiere, hai să ﬁu sincer
și să-mi asum și eu o vină. Spuneam că nu-mi explic de ce
relațiile dintre noi se aﬂă într-un con de umbră. Ba îmi explic. Cu
mai mult de un an în urmă mi s-a năzărit că am putea să alcătuim împreună o carte și i-am adresat vreo șaizeci de întrebări.
Nu au trecut două luni și am primit pe e-mail răspunsurile în
măsură să acopere un tom de două-trei sute de pagini.Or, eu,
neavând ritmul lui de lucru, m-am complicat în fel și fel de
detalii și nu am reușit să ﬁnalizez nici până astăzi proiectul. Dar
nu e niciodată prea târziu Căci ceea ce este scris acolo rămâne
scris și din multe puncte de vedere și memorabil.

Ofelia Popii §i Constantin Chiriac în „Dale-carnavalului” (regia Silviu Purc[rete)

Constantin Chiriac §i Mihai Râlea în „A§teptandu-l pe Godot” (regia Silviu Purc[rete)
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Despre (ne)a§ezare, despre origini §i despre sat(ul meu) (II)

R

eferinţele la Ardeal sunt multe
prin zonă, Dorobanțu, Tulcea:
satul Ardealul, apoi Sibioara, Făgăraşu Nou – iar, în ce priveşte numele de
familie din sat, erau mulţi Râşnoveni, dar şi
un Boroş. Legenda familiei pretindea că
românizarea se făcea şi prin acest procedeu,
de atribuire de nume de familie altele decât
cele din Ardeal. Când veneticii se duceau să
se declare drept cetăţeni, cu complicitatea
autorităţilor locale care aveau tot interesul
să îi păstreze, spuneau că nu ştiu, sau că nu
au nume de familie acolo de unde vin ei.
Astfel, primeau ca nume de familie un patronim (Ioan, precum stră-străbunicul), sau
numele meseriei (fratele lui a devenit Butnaru, căci se pricepea să facă butoaie - ca şi
bunicul meu). De pe partea bunicii paterne,
lucrurile stau un pic diferit, deşi e tot o
poveste de aclimatizare: străbunicul Dumbravă era de pe lângă Călăraşi, unde, ca şi la
Râşnov, avem încă rude îndepărtate). În sat,
a fost notar şi i se spunea, la bătrâneţe, Moş
Piaţă, pentru că, nu ştiu cum şi nici tata nu
ştia cum, casele noastre, care fuseseră ale
lui, ocupaseră, de fapt, o porţiune din locul
destinat, printr-un plan de sistematizare din
anii treizeci, centrului comunei care nu
s-a mai făcut, după abdicarea lui Carol II. De
altfel, localitatea însăşi se mutase de pe
fosta vatră a satului, aflată mai spre sud, mai
sus de cimitirul actual şi de biserică, dar mai
aproape de sursa acviferă a localităţii, care
devenea mai jos o derea (pârâu, din cuvântul turcesc dere).
Puţine câte ştiu despre istoricul localităţii le ştiu de la tata: ca director al şcolii, i-a
revenit sarcina de a scrie monografia comunei Dorobanţu, cândva la începutul anilor şaptezeci. A făcut-o cu mare spirit de
răspundere, făcând ceea ce azi numim istorie orală (interviuri cu bătrânii satului), cău tând documente (a făcut câteva călătorii la
Râşnov, găsind şi casa de obârşie a familiei
noastre şi ceva veri de gradul al doilea şi al
treilea). Ulterior, a scris şi manualul de geografie al judeţului Tulcea, împreună cu fratele lui, manual după care se preda geografia în clasa a patra până în 1989.
În fine. În ce priveşte topografia localităţii, am spus deja, predomină dealurile. Pe
văi s-au dispus străzile satului, care n-a avut
niciodată, cred, mai mult de 2.500 de suflete
(acum are cam jumătate). Arhitectura case -

AuGusTin ioAn
lor este în chip semnificativ locală, de felul
celei pe care o găsiţi studiată în Antropologia Dobrogei. Podişul invită la utilizarea calcarului (sau a granitului, în zona CarcaliuGreci), care se şi foloseşte la temelia caselor
şi, mai ales, la gardurile de piatră văruită cu
alb, ca şi casele, care, mai întâi, sunt zidite
cu chirpici, rareori din cărămidă). Varul se
făcea la Vărărie, unde un deal de calcar fusese destinat chiar producţiei de var nestins. Primele lecţii de chimie le-am luat din
stingerea varului acestuia, peste care, la
sfârşit, se punea şi sineală (un colorant albastru), astfel încât albul rezultat era extrem
de alb şi, deci, reflectant. În plus, vâna albăstruie din var rima şi cu cadrele de lemn
ale prispelor sau, rar, a cerdacelor cu traforuri de asemenea din lemn, vopsite în albastru, verde sau gri. Cel mai probabil, acestea erau şi singurele culori de ulei care se
găseau în comerţul socialist, adică la cooperativă.
Gospodăria noastră era mare. O estimez, nu am actele la îndemână, la vreo
două hectare, din care unul era cu vie şi
cartofi, ceva porumb, o mică livadă şi o
curte care, probabil, mai înainte fusese destinată căruţei şi cailor. Acum era plină cu salcâmi japonezi, decorativi. Tata a fost toată
viaţa obsedat de biologie, pe care o şi preda
elevilor din Dorobanţu, şi de flori, mai cu
seamă de cactuşi (ca şi de bricolaj, aş
adăuga).
Erau două corpuri de case. Cel mai vechi
cuprindea atelierul de croitorie al bunicului,
unde se desfăşura practic întreaga lor viaţă
de familie şi, pornind de la drum înspre
curte, o marchiză care răspundea în două
camere. Lipite de ele era bucătăria, cu beci
dedesubt, cuptorul de pâine şi apoi magaziile şi celelalte anexe gospodăreşti. Un al
doilea corp de casă avea şase camere şi era
locuit de noi, tata fiind cel mai mic dintre cei
doi fraţi, cel care a şi rămas în sat până în
1974, când ne-am mutat la Tulcea, ca să
facem şcoli mai bune, spre întristarea definitivă a bunicii, care s-a şi prăpădit la scurt
timp. Corpul nostru de casă era mulat pe
denivelările terenului colinar, astfel încât
trecerea dintr-o cameră în alta presupunea
şi urcarea a câte trei trepte. În faţă, aveam
un pridvor îmbrăcat în plante agăţătoare,
cu o alee bordată de conifere până la poarta
noastră, de o parte şi de alta fiind un mic

parc cu trandafiri şi lalele. Exista şi un pod, în
care, însă, nu m-am suit niciodată. Mă suiam, în schimb, în podul bunicilor. Şi acum
simt mirosul de lemn încins, lucruri vechi şi
ziare uscate. Era mai tentant pe-acolo, pentru că scara acestui pod era mult mai uşor
de urcat şi, oricum, era în vecinătatea gutuiului, al cărui clei de pe scoarţă îl mâncam
cu frenezie, spre disperarea mamei. Şi lui îi
simt gustul, încă.
Lipit de atelierul de croitorie era şi garajul, căci am avut maşină printre primii din
sat, ca şi televizor Rubin (din 1966 ambele),
la care am văzut şi îmi amintesc perfect aselenizarea, în 1969. Familia trăia despărţită în
cele două componente ale sale, cu ritmuri
diferite, dar noi, copiii, nu. Când mă certau
părinţii îmi luam, mi se spune, pijamaua de
la mamaia şi treceam aleea spre atelierul de
croitorie despre care am şi scris, mai demult,
un poem, care descrie, mai bine decât o
(mai) pot face acum, acel loc.
DOROBANţU
Bunicul croia acoperăminte pentru nuditatea consătenilor. Îi măsura. Le calcula ascunse proporţii cu şabloanele lui îngălbenite de dogoarea fierului de călcat. Le trasa
cu creta desfăşurata corpului pe stofă. Alcătuia matriţe unde să încapă, să se mişte şi
să fie vii. Câte dintre îmbrăcăminţile acestea
nu se destramă acum împrejurul tău, filtrând seve în calcarul comunitar?
Bunicule cu creta în mână, de ce trasezi
axe pe dedesubt? De ce măsurai corpuri
atunci, ştiind că din frăgezimea aceea nimic
nu se va alege? Poate că măsura nici nu
exista în ei. Poate că nici nu există.
Bunicule, faptul că îţi aprind lumânări
atunci când îmi amintesc să îţi aprind
lumânări şi că nu te-am înţeles, prăbuşit
între pânze, te ajută se netezeşti mai uşor
acum cute de piatră? Bunicule, mă mai auzi
măcar din atelierul tău cu echere şi rigle?
Mă mai auzi de dincolo?
Cartea cu miniaturi biblice pe care bunica îmi explica inexplicabilul, pe El îl face
vizibil, adică real. Poate călca pe ape, nu mă
deranjează. Mane, tekel, fares apare scris pe
un zid. Din carte reiese auriul inscripţiei de
grafitti în sala de mese. Pedeapsa nu întârzie, cu pucioasă. Exodul e prescurtat.
Ierusalimul - perfectibil.
Bunica crede.

89

Nr. 1-2 (51-52) G iaNuarie-februarie 2022

Îndărătul icoanelor ţine reţetele ei de nitroglicerină. În scrin, erau ascunzători izbucnind una din alta şi trape: o prăbuşire
continuă. Intrarea după Euridice. Valuri &
valuri de stofă şi desenele mele. Tata le-a
găsit acolo când a alungat întunericul când
lumina le-a deflorat. Erau toate - unele înnegrite, altele şterse. Eram eu, risipit între
pagini şi palimpsest. Singurul care o înţelegea şi îi scria de la oraş şi nu o lăsa singură în
atelierul de croitorie aşteptând venirea
cuiva de dincolo de plaiul miocardic, de dincolo de tărâmul sufocării, să o scape.
Dar, pentru viaţa mea din acel sat dobrogean, un loc la fel de important era
şcoala, unde tata era director. Cred că şi despre şcoala din Dorobanţu cel mai bine vorbeşte un alt text liric, pe care, de asemenea, vi-l redau mai jos, în încheierea acestei
rememorări a locului naşterii mele şi a mediului său edificat:
ȘCOALA
Tata a construit corpul cel nou al şcolii într-o singură vară. A zugrăvit şcoala. A
adus lemne pentru iarnă şi material didactic. A predat organe de maşini, biologie şi
astfel a fost directorul şcolii aceleia. Bineînţeles că eram mândru. Intram în biroul lui,
pe când ceilalţi copii nici nu se apropiau de
clădire. Nici mie nu îmi era uşor. Tata era
ocupat. De aceea el îmi capsa coli cu capsatorul chinezesc. Făcea primul desen de pe
pagină. Îmi caligrafia numele pe prima pagină. Apoi mi-l dădea mie, să continuu.
Astfel mă reinventam zilnic pe hârtia
statului, în şcoala tatălui. Contând pe complicitatea lor. Faptul că avansam pe coala
albă în precoce desfrâuri nu aducea a invocaţie şi nici, încălcând canoanele, nu simţeam că m-aş abate. În fond mi se dădeau
toate acestea pentru a face să devină real
ceva până atunci invizibil & mut. Ca la întrupare: vehicul eram, prin creierii mei să acceadă şi ei la... înainte de a mă şcolariza. Ca
să intru în rând cu lumea şi să nu ies afară
din rând aşteptam pe cineva care fusese aici
şi mă rugase să-i ţin rândul, căci se va întoarce.
Simetria şcolii descria universul. Clădirea cancelariei, ferestre astupate cu ziare,
avea două camere: în prima era arhiva
(creier-memorie-cataloage descriindu-ne
pentru o posteritate comprehensibilă, cât
să putem cere certificate de absolvire: un
soi de indulgenţe dovedind clasele necesare pentru şcoala profesională şi pentru
viaţă în genere). În cealaltă se strângeau
cadrele în recreaţie împrejurul pluşului roşu
stropit cu cerneală roşie de la încheierea
mediilor. Tocuri şi peniţe. Hărţile patriei şi

Arhitectur[

www.revistaneuma.ro
planiglobul. Citate energizante şi locul tatei
în capul mesei, sub portret. Cele două camere sunt legate printr-un coridor. Prin ferestrele lui iată curtea din faţă, unde zilnic
facem careul, fluturau cravatele de un ideal
ireal arătam batista şi-i ziceam: Republică,
măreaţă vatră, în veci de veci să înfloreşti!
Steagul se ridica pe catarg, republică
biruitoare, în briza care înfiora salcâmii plantaţi de tata cu întreg colectivul de cadre didactice şi elevi spre a fixa taluzurile derelei
închipuite, curgând mai degrabă în anii cu
soţ. (Izvoarele i le-am curăţat împreună, în
cursul unei vizite de documentare. Numai
noi doi, ca între bărbaţi).
Pe poarta şcolii tata a scris o poezie: ea
ne aminteşte cât de mândri trebuie să fim
că învăţăm atâtea lucruri frumoase şi privim
în microscoape şi privim în profunzimea
fântânilor ca în oglinzi prăbuşite şi strigăm
la cei de jos până se încreţesc imaginile alea
cât o monedă.
Vişini decorativi. Gazon şi gard viu,
tunse chilug. Aici se dau premiile, se spun
poezii, se merită cărţi, Cei de la primărie şi
cel de la inspectorat spun bravo, punând
abia în mişcare fălcile autorităţii statale.
Apoi ne fotografiem cu clasa pe trei rânduri
şi individual: din faţă şi din profil, să se vadă
cărţile, ghizdanul cel nou şi aura din nemuritoare.
Sunt zile în care merit să fiu luat în şareta
primăriei: tata e director coordonator şi îşi
vizitează celelalte şcoli. Ieşim din localitate.
Casa noastră se vede ca pe hărţile de plastic cu relieful în sus, din birou. Traversăm
pustiul. Acolo trăieşte un pustnic. El discută
cu tata. Calul se sperie. Mântuirea se apropie.
Tata este un autor celebru aici, în sat.
Prin scrisul său caligrafiat cu minuţie se
vede adevărul însuşi ca prin feronerie. A
publicat la Steaua Dunării când era elev la
şcoala normală. De asemenea, a scris de
unul singur monografia comunei, iar - cu
nanu’ - manualul de geografie al judeţului
Tulcea. Şi caiete de poezii pentru mama. Cu
o metrică geometrică. Din care transpare
acel sentiment tumultuos de fiecare dată
când le citesc pe ascuns dintre rujuri uscate
şi pudră: femeile nu ne înţeleg nici o dată.
Vizita iluzionistului la Dorobanţu nu
m-a surprins. Am sărit pe scena căminului
cultural de îndată ce a avut nevoie de un
asistent din partea publicului. Era un circar
rătăcind prin satele patriei, distrăgând
atenţia de la obiectivele planului cincinal.
Dormea la camera oficială cu complicitatea
consiliului popular comunal, prezent şi el în
la spectacol: în plen, dar mai la umbră. (Tata
nu crede în telepatie: nereuşind să adoarmă

pe scena unităţii militare, hipnotizatorul
l-a declarat inapt de a fi medium.)
În ce mă priveşte, în faţa cărţilor de joc
uriaşe am lucrat onorabil, dacă e să judecăm după aplauzele din urmă. Eram personaj şi ştiam deja: capetele ălora din sală,
în fluidul care mă înconjura, nu făceau cât
bilele de aici.
A doua zi tata mi-a spus că îl făcusem de
râs în faţa satului. Era o acuzaţie gravă. Am
meritat totuşi să văd păpuşile moarte în
lada cu recuzită. Materialismul triumfa. Se
stinsese scena. Vedeam mecanismul, înţelegeam necesitatea istorică. Dar ce câştiga el
strivind fantezia de-o seară?
Într-o singură zi tata a construit o grădină de vară a plantat arţari a pictat lemnul
cu litere şi chipuri pentru ca sătenii să aibă
unde bea şi să nu mai stea înşiraţi pe şanţ.
Sătenii stau înşiraţi pe şanţ, beau şi îl privesc
pe tata. E viceprimar. Şi directorul căminului
cultural. Participă cu însufleţire la construc ţia socialismului la sate. Ei aşteaptă ca tata
să termine odată ce are de pictat.
Şi tata a terminat. A strâns pensulele,
vopselele, uleiul de in. Grădina de vară s-a
dărâmat după o vreme. Arţarii, trei, se prin seseră, dar şi ei au fost tăiaţi...
SUGESTII PENTRU CERCETăRI
VIITOARE
Multe sate s-au stins după sistematizarea teritorială făcută de Ceaușescu, atunci
cerându-se să se grupeze satele împrejurul
centrului de comună, abandonându-se cele
care nu aveau rațiuni economice (în sensul
economiei socialiste). Apoi au apărut orașele agro-industrale, de fapt comune mai
mari care căpătau și câte un accent (mono)
industrial. Între timp, însă, industrializarea
forțată a golit satele de forță de muncă
tânără, proces continuat astăzi prin emigrarea celor tineri.
Satul românesc moare. Cel în care s-a
născut veșnicia blagiană, oricum, nu mai
exista după colectivizare. Întoarcerea celor
plecați nu mai este decât o activitate de vacanță, cu nostalgii exprimate în construcții
monumentale (vezi cazul Certeze, dar și
aproape tot Maramureșul). O parte din sate,
cele gravitând pe lângă orașele mari, au fost
colonizate de orășeni, care și-au făcut o a
doua locuință, sau pur și simplu s-au strămutat la țară, dar cu multe din dotările urbane, iar o parte din localnici au grijă de
aceste case semi-locuite. E un peisaj trist, de
abandon. Uităm satul și când vorbim de
shrinking cities, în condițiile în care ruralul
se dizolvă în uitare. Degeaba vorbim despre
tradiție, dacă (re)sursa ei este moartă, eventual conservată în muzee ale satului... III
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±oaptele Orientului - 1001 de nop\i
mirunA drăGHiCi
„După nemaipomenitele întâmplări, și
după ce s-a săturat de ranguri, le-a lepădat
de la sine. Și-a închinat restul zilelor numai
izvoarelor și fântânilor înțelepciunii. Apoi,
timpul, cel ce macină lucrurile și bucuriile, cel
ce macină durerile și tristețile, cel ce usucă
lacrimile, timpul l-a măcinat și pe el, până ce
a coborât în amurgul cel mare...”
Poate cea mai cunoscută și îndrăgită
producție literară a Orientului islamic, transmise pe cale orală de-a lungul secolelor,
„1001 de nopți/Nopți arabe” adună, într-o
colecție de fabule, basme, legende, anecdote, parabole, povestiri de călătorie, material narativ provenind din spații culturale
precum Persia, India, Irak, Egipt, China, Turcia sau chiar Grecia. Prima referire care ne-a
parvenit datează din anul 947, când cronicarul al-Mas ūdī discută despre traducerea
de povestiri cunoscută sub numele persan
de Hazār afsāna, „O mie de povești” sau „O
mie de nopți”. În 987, Ibn al-Nadim, lucrând
la un catalog al cărților din Bagdad („Fihrist”), menționează această „carte trivială,
lipsită de căldura povestirii” a lui Abū ʻAbd
Allāh ibn Abdūs al-Jahshiyārī, care a dorit
să consemneze 1000 de istorisiri populare,
dar a decedat, reușind să scrie doar 480. În
prezent, nu mai există nici un exemplar fizic
al Hazār afsāna. Titlul arab sub care a fost
consacrată - Alf Layla wa Layla, este menționat abia într-o versiune din sec. XII, a unui
librar evreu din Cairo.
În prezent, sunt cunoscute șase versiuni
istorice: două traduceri în arabă, din sec. VIII,
ale versiunii persane Hazār afsāna, care cuprindeau cele mai vechi povești, de origine
indiană și persană; urmează versiunea din
Bagdad, din sec. IX, îmbogățită cu multe istorisiri având drept fundal califatul abbasid;
cea din sec. X a lui al-Jahshiyārī, colecția
egipteană din sec. XII, desfășurată pe fundalul dinastiei mameluce, în care apar accentele erotice, magice sau referitoare la
viața infracțională, precum și cea din sec.

XVI, care include și materiale narative de
origine mongolă. Însă cele mai cunoscute
dintre povestiri, avându-i drept eroi pe Ali
Baba, Alladin și Sinbad marinarul sunt
adăugate mult mai târziu, în versiunea franceză. Povestirea cadru, cea din care izvorăsc
toate celelalte, se desfășoară, cel mai probabil, la curtea Persiei sasanide, unde Shahryār („Deținător al regatului”) conduce
chiar și peste India și China. Cu toate că personaje istorice reale, precum califul Harun
al-Rashid, marele său vizir, Jafar al-Barmaki
și faimosul poet Abu Nuwas au trăit la peste
200 de ani după căderea Imperiului sasanid
(224 - 651 d.Hr.), ele apar și punctează în
economia operei, fiind importanți vectori
narativi, purtători de mesaj axiologic.
În ceea ce privește edițiile tipărite în
limba arabă, există două surse principale,
una siriană și una egipteană. „Manuscrisul
Galland”, cel sirian din sec. XIV sau XV, conține mai puține povestiri decât cel egiptean, ale cărui ediții sunt Calcutta I (tipărită
de British East India Company în 18141818) și ediția Leiden, compilată în 1984 de
Muhsin Mahdi.
Prima traducere într-o limbă europeană
ne-o oferă orientalistul francez Antoine Galland, anticarul personal al lui Ludovic al
XIV-lea, în cele 12 volume intitulate „Les
Mille et Une Nuits, contes arabes traduits en
français”, publicate între 1704-1717. Bazată
pe sursa siriană, cartea sa adaugă și alte materiale, care nu apar în versiunea arabă, precum „Ali Baba și cei 40 de hoți” sau „Lampa
lui Aladdin”, povești pe care le-ar fi aflat de la
un scriitor creștin maronit - Hanna Diab, pe
timpul vizitei acestuia la Paris. Extraordinar
de populară în Europa de-a lungul vremii,
deși destul de puțin fidelă operei originale,
cartea lui Galland a fost uneori publicată
chiar și fără acordul său.
Cea mai cunoscută versiune europeană
îi aparține lui sir Richard Francis Burton,
bazată pe sursa egipteană mult mai bogată

și mai... colorată, în ceea ce privește conținutul. Subliniindu-se mereu faptul că este
o ediție necenzurată, cartea lui Burton a
stârnit numeroase controverse la vremea
publicării sale, în serie, între anii 1885-1888,
sub titlul „The Book of the thousand night
and a night”. Includerea unor materiale cu
tentă explicit sexuală, până atunci ignorate
sau mult edulcorate, având rolul de a critica ipocrizia și falsa superioritate a moravurilor victoriene, a avut drept rezultat acuzația de publicare a unor materiale porno grafice.
Însă, la o mai atentă examinare, însăși
viața și personalitatea lui sir Richard Francis
Burton par desprinse din povestirile celor
1001 de nopți. Un adevărat gentleman
aventurier, cunoscător al mai multor limbi
și dialecte orientale, Burton își clădește
renumele prin numeroase fapte de un romantism exotic avântat: se înrolează în trupele de infanterie ale Indiei britanice, vizitează Mecca în secret, deghizat ca pelerin,
luptă în războiul din Crimeea, se logodește
în secret cu aristocrata lady Isabel Arundell,
are activitate diplomatică în Orient și Ame rica de Sud, descoperă Lacul Tanganika, în
disputa referitoare la adevăratul izvor al
Nilului, este înnobilat cu ordinul „Saint
Michael and Saint George”. Pe parcursul întregii sale vieți, publică numeroase cărți de
călătorie, teorie militară, studii antropologice, povestiri și folclor oriental, totul având
drept bază vasta sa experiență, căpătată
mai ales prin contact cultural nemediat,
care l-a purtat pe străzile, în bazarele, bordelurile, junglele sau deșerturile Orientului.
Burton și-a publicat poveștile arabe din
fonduri financiare proprii, iar traducerea a
făcut-o pe timpul activității sale la consulatul britanic din Trieste. Exegeții operei sale
subliniază faptul că activitatea sa literară a
avut drept motivație criticarea ipocriziei societății britanice a epocii victoriene, ale cărei aere de superioritate, în comparație cu
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oricare altă cultură, l-au iritat profund, pe
parcursul întregii sale vieți. Mai ales falsa
pudoare, prăpastia dintre morala impecabilă clamată de „high society” și adevăratul
stil de viață al acesteia, departe de virtuțile
pretinse, au constituit firul roșu al activităților sale, atât de diverse. Imperialismul
britanic nu a scăpat nici el nesancționat,
căci din paginile poveștilor arăbești răzbate
disprețul autorului pentru ierarhia socială
rigidă și o dorință prea puțin mascată de
răsturnare a ordinii sociale. Astfel, de cele
mai multe ori, tușele sale exagerate, în descrierea exotismului culturilor orientale, au
servit drept vector pentru critica de moravuri, adresată societății britanice.
Ulterior morții sale, soția sa, Isabel, își
petrece ultimii ani din viață încercând să
șteargă eticheta de rebel a soțului său, prezentându-l drept un om de litere blajin, cu
maniere alese. Din nefericire, în acea perioadă Isabel a distrus scrisorile și jurnalele
soțului său, privându-ne astfel de posibiltatea de a pătrunde și mai adânc în mintea
și sufletul acestui uluitor personaj.
În literatura română, primele traduceri
apar în sec. XVIII, când Rafail, egumenul
mănăstirii Horezu traduce o versiune grecească integrală (Halima), în 1783. Fragmente au mai fost traduse și anterior anului
1783, care par a fi fost bazate pe versiuni
rusești sau poloneze. În 1806, la Brașov, Ion
Barac publică o traducere din limba germană. Însă consacrarea vine odată cu opera
lui Eusebiu Camilar, cea care ne-a încântat
tuturor copilăria. Din paginile traducerii
sale, răzbate o caldă înțelegere a epocii și
obiceiurilor acestor culturi îndepărtate și
străine, un îndemn de a asculta și învăța,
înainte de a judeca. Alegând doar acele
povești potrivite sufletului de copil, Camilar dăruiește literaturii române un adevărat
giuvaer de înțelepciune, frumusețe și magie
care nu ar trebui să lipsească din educația
literară de bază a vârstei. Lecții de viață, valori și virtuți autentice, care ar trebui practicate de-a lungul întregii vieți, sunt „predate”
în cartea sa de către cei mai fantastici și
aventuroși profesori, cei al căror glas nu
piere niciodată.
Mari ilustratori, mai ales de la sfârșitul
epocii victoriene sau din perioada interbelică, au dat viață, din punct de vedere grafic,
personajelor din 1001 de nopți. Îi voi menționa pe Maxfield Parrish, Gustave Doré, Vittorio Zecchin, Sani ol-Molk, John Everett
Millais și W. Heath Robinson, dar mă voi opri
la viziunile lui Edmund Dulac și Kay Nielsen,
profund contrastante. În 1907, editura Hodder & Stoughton publică „Stories from the
Arabian Nights”, conținând ilustrațiile lui
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Edmund Dulac (1882-1953), ilustrator francez consacrat la Londra. În număr de 50,
ilustrațiile sunt adevărate capodopere gra fice din prima parte a sec. XX, considerată
vârsta de aur a ilustrației pentru copii. Folosind culori pastelate și contururi diafane,
peisajele și personajele lui Dulac încântă cu
o delicatețe izvorâtă din estetica art nouveau. Costumul oriental este la mare cinste,
înfățișat cu o bogăție și migală sublime. Cartea are un succes imens și imediat: publicată în luna octombrie, primul tiraj se epuizează pe loc, astfel încât, pentru a fi pe piață
cu prilejul sărbătorilor de iarnă, este publicat un al doilea tiraj în luna noiembrie.
Ilustrațiile danezului Kay Nielsen (18861957) aproape că au fost pierdute; abia
după moartea artistului și a soției sale, acestea au fost descoperite de vecini, în cutia de
lemn în care Nielsen le ținuse mereu. Terminând lucrul la acest proiect în 1919, Niel sen este refuzat de edituri, fiind considerat
un proiect mult prea costisitor pentru Europa postbelică. Abia în 1977, David Larkin,
în cartea sa intitulată „Picturile necunoscute
ale lui Kay Nielsen”, publică pentru prima
dată suita de imagini destinate ilustrării
poveștilor orientale. Cele 21 de imagini
urmează, din punct de vedere vizual, aceeași rețetă precum cea narativă: așa cum
istorisirile din carte sunt cuprinse într-o
mare poveste cadru, imaginile lui Nielsen
sunt încadrate de borduri decorative luxuriante.
Realizate în acuarelă și cerneală, folosind mai ales culori primare (preponderent
albastru și roșu) dar și foiță de aur, ilustrațiile lui Nielsen debordează de erotism și dinamism. Orientul din imaginarul ilustratorului danez, populat de oameni și creaturi
fantastice, este un loc al luxului și decadenței, al aventurilor neîngrădite de legile
naturii sau ale moravurilor. Influențat de
curentul expresionist al epocii, dar și de
stampele japoneze sau stilul batik al Asiei
de Sud-Est, imagistica lui Nielsen sparge
toate barierele artei vizuale convenționale.
Siluetele, fie că sunt umane, animale sau
fantasmagorice, au o plasticitate lichidă,
aflându-se într-o continuă forfotă și transformare. Dacă ne luăm ochii de pe ele, fie și
pentru o clipă, atunci când le privim din
nou par a-și fi schimbat locul și înfățișarea,
furișându-se printre vălurile iluzorii ale
lumii, într-o magică transmutație. Ampren ta anilor ‘20 este vizibilă în dominația decorativului asupra figurativului, dar și în atmosfera generală a imaginilor, acel parfum
seducător, libertin, rebel și inovativ, care a
adus epocii renumele de „anii ne-buni”. În
prezent, imaginile sunt deținute de Muzeul

Hammer din Los Angeles, Institutul de artă
din Chicago și două colecții private.
Influența poveștilor arabe în cultura
mondială este enormă. În literatură, scriitori
de pe toate meridianele și din toate genurile literare, precum Goethe, Hugo, Naghib
Mahfuz, Jorge Luis Borges, Orhan Pamuk,
Pușkin și Tolstoi, Salman Rushdie sau H. P.
Lovecraft au utilizat în opera lor tematici
sau personaje din fabulosul epos oriental.
În muzică voi aminti doar de compozițiile
intitulate „Șeherezada” ale lui Robert Schumann, Nikolai Rimsky-Korsakov și Maurice
Ravel precum și „Abu Hassan” a lui Carl
Maria von Weber. Cinematografia a fost și
ea fascinată, de-a lungul vremii, de universul nopților arabe - amintesc producții precum „Hoțul din Bagdad” (1924 și 1940) și „Il
fiore delle Mille e una notte (1974) a lui Pier
Paolo Pasolini, precum și seria BBC din anul
2000 (bazată pe cartea lui Sir Richard Francis Burton), intitulată „Nopți arabe”.
Poate că pentru cititorul occidental
modern, cea mai actuală temă a cărții o
constituie postura femeii în societate. Produs al unor culturi în care rolul femeilor era
departe de a fi cel meritat, colecția de povești impune personaje feminine memorabile, în frunte cu Șeherezada; fie că sunt
prințese sau servitoare, femeile nopților
arabe impresionează prin istețime, virtute
și curaj, fiind, în cele mai multe dintre istorisiri, cele care descâlcesc și rezolvă în mod
pozitiv ițele intrigilor. Tocmai prin virtuțile
specifice psihologiei și comportamentului
sexului frumos chiar și femicidul (temă încă
dureros de actuală, pe toate meridianele
lumii) poate fi înlăturat. În felul său, total
diferit de al nostru, Orientul islamic recunoaște și aplaudă valoarea eternului feminin. „Și acum, după cuvântul acesta, să dăm
cuvânt poeților răsăriteni, vii în veac și demult
risipiți în pulbere...”
III
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C[tanele negre
rAdu-ilArion munTeAnu

D

espre Napoleon Bonaparte
s-au scris cam 200,000 lucrări.
Probabil e personajul cel mai
cercetat din istorie. Generatia mea, născută
după război, a avut la dispoziţie biografia
clasică ale academicianului rus Yevgheny
Viktorovich Tarle. În paralel cu cea romanţată a scriitorului german Emil Ludwig.
Abia în 1986 apare, la Editura Academiei,
ediţia a doua a monografiei Napoleon
Bonaparte, a colonelului Gheorghe Eminescu, nepot de frate al poetului. Prima
ediţie, din 1973, produsă de aceeaşi editură, a trecut aproape neobservată. O a
treia ediţie, postumă, a apărut în 1997, la
Editura Lumina.
Episodul care constituie subiectul textului de faţă nu e pomenit în nici una din
marile biografii. Istoricul militar român
citează elementul esential al bătăliei de la
Arcole, prezenţa corpului grăniceresc năsăudean, dar relatează greşit desfăşurarea
bătăliei. Să fi avut lacune documentare cel
care preda istoria militară? Manuscrisul
monografiei i-a fost confiscat în 1947, la
arestare şi i-a fost restituit la eliberare, în
1954. Viaţa după eliberarea din închisoare,
dat afară din armată, fac plauzibilă presupunerea că prima ediţie a monigrafiei,
asumată de prestigioasa dar nu foarte
populara Editură a Academiei, n-a beneficiat de adăugiri. Dar ediţia a doua, apărută
în 1986, e notificată ca fiind revăzută şi
adăugită. Cum nu am la dispoziţie decât
aceasta ediţie a doua, nu pot evalua respectivele adăugiri. Dar e posibil ca până în
1986 istoricul să nu fi avut la dispoziţie
amănuntele bătăliei. Dacă le-ar fi cunoscut,
ca istoric român, e de presupus că le-ar fi
dedicat cel puţin 2 fraze. Nu e vorba doar
de un moment de interacţiune între strălucitul comandant militar şi un mic detaşament de soldaţi români, ci mai ales de
faptul că, în legendă, asaltul podului de la
Arcole a rămas sub influenta tabloului baronului Antoine-Jean Gros (ulei pe pânză,
50 x 70 cm.), pictat în acelaşi an, 1796, la
Milan. Tabloul nu descrie o scenă de bătălie în dinamică, ci realizează o poză marţială, în care se văd drapelul purtat de
general şi mânerul sabiei. Dar e unul din
cele mai expresive portrete picturale ale lui
Napoleon. Nu e singurul tablou cu conţinut identic. Iar legenda unei mari victorii

napoleoneene e posibil să fi crescut în
faimă şi datorită acestei serii de tablouri.
Legenda post-factum spune că, după ce
asaltul lui Augereau asupra podului peste
râul mlăştinos Alpona, unicul drum spre
Arcole peste acest râu, a fost respins, Napoleon însuşi ar fi preluat drapelul de luptă din mâinile generalului său şi s-ar fi
avântat peste pod, în fruntea semibrigăzilor franceze (ceea ce generalii nu prea
făceau nici atunci şi nici Napoleon n-a mai
făcut la Austerlitz şi în celelalte bătălii celebre). Tablourile au rămas în legendă, realitatea de pe teren a fost umilitoare.
Generalul austriac József Alvinczi, comandantul armatei austriece, desemnase
pentru apărarea podului, un detaşament
de găniceri năsăudeni (în 1796, Imperiul
habsburgic ocupa Transilvania de 85 de
ani). În epocă, acest detaşament era cunoscut, în locurile lor de baştină, drept cătanele negre. Termenul e un ardelenism arhaic preluat din maghiarul katona = soldat.
Dece? Datorită sumanelor negre [1] purtate
de ei. Istoricul bistriţean Ioan Pop îi considera ţintaşi de elită.
Viaţa lui Napoleon a fost salvată, pe
pod, de tirul precis al cătanelor negre de
unul din aghiotanţii săi, colonelui Muiron.
Care a încasat, în seara zilei de 17 noiembrie, după 2 zile de eşec al traversării podului, glonţul destinat tânărului general.
Care şi-a manifestat în timp, recunoştinţa,
dând numele salvatorului unei fregate şi
dorind, în exilul final, să adoptele numele
colonelului.
Dar salvarea vieţii sale, unicul asemenea risc într-o bătălie purtată, n-a fost momentul umilitor. Napoleon, ascuns de
fumul dens al tirurilor intense, de ambele
tabere, fu aruncat în mlaştina de sub pod.
Şi salvat de acolo de unul din acei grognards (bombănitori) care aveau să-l îndrăgească şi să fie îndrăgiţi de el în aproape 20
de ani de războaie. Şi dus în tabăra franceză.
În ziua următoare, 17 noiembrie, dispozitivul francez avea să treacă podul găsit
liber. Alvinczi îşi retrăsese armata la adăpostul nopţii. Evitând un dezastru militar.
Va fi apreciat că rezistenţa cătanelor negre
urma să fie sfărâmată sub inegalitatea raportului de forţe. Prudenţa generalului
austriac a făcut ca grănicerii năsăudeni, câţi

vor fi supraviețuit, să-şi părăsească neînvişi
poziţia încredinţată.
Paradoxal, Napoleon n-a ştiut niciodată
că vitejii care l-au întârziat 2 zile la Arcole
fuseseră români. În raportul către Directorat (forma de guvernămînt a Republicii
Franceze la acea data) asupra bătăliei i-a
numit nemţi. Doar se lupta îµpotriva armatei austriece. De aş avea eu un asemenea batalion nemţesc, aş ajunge în trei zile
la Viena, conchide, exagerâd sub impresia
admiraţiei.
Nu e singura confuzie asupra acelui
detaşament. Istoricul Cristian Negrea găseşte, în plină epocă a internetului, o lucrare care-i consuderă croaţi pe acei viteji.
Desigur, şi coaţii erau supuşi ai imperiului
habsburgic ca şi românii năsăudeni. Autorul consideră că cel care a stabilit, primul,
pe baze documentare, a naţionalităţii
acelor viteji ar fi fost George Coşbuc. El însuşi năsăudean. N-am găsit nici o referinţă
care să confirme. Mai mult, generaţia mea
senectă a copilărit cu poetul. Încă două anterioare, la fel. Ar fi fost improbabil ca acest
amănunt istoric insolit, care nu doar i-a scăpat colonelui istoric Gheorghe Eminescu,
dar e inedit pentru nu puţini contemporani, să nu fi parvenit de mai bine de un
secol mediului cultural românesc. Frecvenţa informaţiei, propagată în mediul internautic în ultimii nu mulţ ani vorbeşte de
la sine.
Închei cu o butadă a scriitorului francez
Arthur Dorliac, citată cel puţin de 2 istorici,
despărţiţi de circa un secol. Cel citat mai
sus şi nepotul potetului national: Tunurile
de la Saint Roch l-au anunţat pe Napoleon
Franţei, cele de la Arcole Europei şi cele de
la Piramide lumii întregi. Paradoxal, la
bătălia podului, cei care aveau piese de artilerie erau cătanele negre.
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Via\a de cancelarie

D

ADRIAN COSTACHE

iscutând recent cu un fost coleg despre viața de cancelarie, am fost surprins auzindu-l: „Nu mai există o
viață a cancelariei!”
La început n-am intrat în detalii. Dintre ceea ce odinioară
reprezenta etosul școlii, viața de cancelarie avea rostul ei și farmecul
ei informal. Privesc cu nostalgie anii de la Sf. Sava în care viața de
cancelarie se înscria într-o realitate indicibilă. În Trilogia de la Sf. Sava
viața de cancelarie ocupa un loc însemnat. Acolo, profesorii veneau
cu impresii de la clase, nemulțumiri uneori, surprinderi alteori, și
din când în când evenimente neobișnuite: câte o poveste cu tâlc
despre scaunul profesorului mutat de pe postament sau marcat în
vreun fel sau altul. Cazuri mai deosebite se discutau mai întâi informal în cancelarie, până ce se reunea consiliul profesoral.
Şi mai era ceva: locurile profesorilor în cancelarie, „ale seniorilor“. De obicei ei ședeau pe cele două sau trei canapele de 3-4
locuri, scaunele cu incomoditatea lor vădită fiind rezervate celor
mai tineri.
„Stau pe scaunul-fotoliu, de senior, (…) privind portretul lui Lazăr,
întemeietorul. Portretul e masiv, cu rama încărcată. Culorile sunt grele,
gen Rosenthal. Se simt dincolo de culori, dramatismul rasei, tradiţiile
şi suferinţele, tablele de legi.
(Cancelaria mi se pare acum mică, sufocantă, ca şi cum cineva ar
fi tăiat o felie din ea. Un tort mutilat... Nu ştiu ce cred ceilalţi!... E o ciudată restructurare a spaţiului, survenită odată cu schimbarea mobilei;
în locul celor două mese masive din stejar, a apărut o masă ovală,
mare, mai mare decât o suportă prezenţa umană dinăuntru – ne înghesuim unii într-alţii, de fapt unul în celălalt, când încercăm să trecem pe lângă perete, Masa, nouă, pare elegantă la prima vedere, dar
e ordinară în fond, fiind făcută din rumeguş presat, invenţie a industriei
moderne. Peste ea s-a aplicat – e adevărat - un elegant furnir. E „opera
capitală” a unui fost director, comandată undeva la Craiova, în vremea în care un fost ministru comunist îşi avea odrasla, elev în colegiu.
(Trilogia de la Sf. Sava, Apocalipsa după Ian, partea a doua, p. 61).
Am prins la Sf. Sava pe unii dintre vechii profesori ai liceului care,
de altfel, s-au şi pensionat în anii următori venirii mele. Aveau toți
ceea ce s-ar chema „ținută”, aveau stil. Îi urmăream și le ascultăm
dialogurile care erau pline de substanță. Aveau judecăți temeinice,
aveau argumente. Aveau cultură. Profesor de fizică, Ioan Săceanu
vorbea curent franceză și trecuse prin cărțile mari de literatură. Și
petrecuse ceva ani prin închisorile comuniste. Era discret, nu vorbea
de anii aceia. Avea mereu ceva interesant de spus. Apoi Dișli de
română, cu extemporalele si cu întrebările ei celebre ,„Ce mâncau
călătorii care poposeau la Hanu Ancuței ?”…
Apoi am venit noi, mai tinerii profesori, un grup! Am început să
avem identitate. Aveam ceva comun: vedeam spectacole, citeam
cărți, schimbam idei Aduceam ceva nou în viața cancelariei, fiindcă,
indiferent ce disciplină predam, eram însetați de cultură... Erau anii
‘80!... Anii în care supraviețuirea prin cultură devenise o necesitate!
Îmi trec rapid prin minte nume: Mia Pavnotescu, Virgil Olteanu, Cornelia Grecescu, Milica Gheorghe, Sanda Florea - oameni care aveau
idei!... Unii dintre ei au devenit autori de manuale. Si mai toți erau
considerați„profesori exigenți”.
După 1990 ceva s-a diluat! Au venit multi profesori noi... Viaţa
cancelariei dădea semne de nesiguranță. De confuzie! Politicul își

băgase coada! Dar mai era ceva: o parte din cei nou-veniți păreau
nepotriviti cu ceea ce noi știam că e viața de cancelarie, cu ceea ce
noi moștenisem. Vechiul etos se destrăma încet, dar sigur!
P.S. Revenind la discuția cu colegul meu, el mi-a vorbit de-o
anume înstrăinare în cancelariile de azi. Fiecare e un„eu” băgat în
sine cu excepția unor grupuleţe pe care le unifică„valori” ale lumii
de azi. Ce valori? l-am întrebat eu, văzând ghilimele puse în zbor. A
evitat să răspundă. Poate că nu era nici pentru el prea clar ce-i cu
viața de cancelarie azi. Şi ce era cu „valorile”… Mai ales în vremuri
pandemice!...
O bănuială pare a se insinua totuşi: profesorii înșiși sunt alții;
sunt croiți altfel! Discuțiile despre o carte par o secvență dintr-un alt
film. Şi de altfel cărțile pe care le citesc sunt atât de diferite! Lecturile lor ca profesori, câte mai sunt, nu se mai întâlnesc! Până și
„reforma”pare să fi contribuit, paradoxal, nu la regăsirea lor ca grup,
ci la pulverizarea lor. S-a născut un egoism vizibil, tiranic. Sunt mânați de interese pragmatice: gradaţie de merit, salariu de merit, posturi administrative, mărirea de salarii!
Așa că nostalgia evocată aici pentru acea parte a etosului școlar numit „viață de cancelarie”rămâne o simplă și puțin interesantă
nostalgie.
P.P.S. Cu prilejul Zilei Colegiului Naţional Sf. Sava, care se celebrează pe 5 decembrie, ziua cuviosului Sf. Sava, a apărut (tradiţia
merge înainte!) Anuarul Colegiului Naţional Sf Sava 2020-2021. Interesant din nou prin amestecul de istorie a îndelungatei existenţe
a Colegiului şi actualitatea vieţii de elev, Anuarul e unic în felul lui,
nefiind, cum am mai spus cândva, doar o listă lungă şi rece de
nume de profesori şi elevi care au marcat anul şcolar 2020-2021.
O festivitate sobră a acompaniat lansarea Anuarului. Concursul
de istorie, organizat de atâţia ani de prof. Ioan Grosu (coordonator
şi al Anuarului) a adunat în holul încăpător zeci de elevi. Cu mască
încă!
Dintre paginile“tari”ale anuarului se remarcă consemnările lui
G. G. Longinescu despre Ermil A. Pangrati (1854-1931), fost elev al
colegiului, de numele căruia este legată înfiinţarea Şcolii de Arhiectură. Sunt prezente, de asemenea, medalioanele profesorilor care
s-au pensionat şi, în acest context, un lung interviu cu Victor Lişman, profesor de română. Interviul, excepţional, poate fi considerat
un adevărat testament pentru o întreagă generaţie, a urmaşilor,
elevi şi profesori.
Plăcută a fost (pentru mine!) şi regăsirea în manual a unui ecou
al întâlnirii mele cu elevii de la Sf. Sava, cu ocazia lansării Antologiei
de proză scurtă O zi şi jumătate din viaţa Carolinei. Ca şi o recenzie,
surprinzătoare prin adecvare şi capacitate analitică, la romanul 365
de zile (Anul când s-a oprit ceasul) – semnată de Angelina Moroşan,
clasa a X-a G:“un roman provocator care reuneşte în paginile sale
tribulaţiile omului matur în luptă cu timpul, evoluţia emoţionantă a
copilului ce-şi caută locul într-un univers fără sfârşit şi condiţia intelectualului sub regim comunist…”
Motivarea prezenţei acestor texte o găsim în observaţia
Antoniei Toader de la p. 11:„Există anumite bucurii în viaţă rezervate
exclusiv celor care sunt uniţi prin apartenenţa la un anume liceu”.
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O poetic[ a r[zboiului
rAluCA FArAon

S

-au realizat, de-a lungul timpului, nenumărate filme despre cel de-al Doilea Război Mondial sau pe fundalul
acestuia. Filmul lui Terrence Malick nu seamănă cu niciunul dintre ele. De fapt, nu seamănă cu niciun film de război realizat
vreodată, deși documentarea este cât se poate de veridică (scenariul este adaptat după un roman autobiografic al lui James Jones,
care a luptat pe frontul din Pacific, la Guadalcanal, după ale cărui
scrieri se realizase și De aici în eternitate, în regia lui Fred Zinnemann,
în 1953). Cu o durată de 2 ore și 50 de minute, filmul prezintă, atât
cerebral, cât și poetic, un studiu de caz, mai degrabă, decât un
episod de luptă, cu toate că tensiunea specifică unui atac este realizată impecabil. Dar lupta din Pacific este un pretext pentru a
aduna laolaltă viziuni diferite ale personajelor despre același eveniment, viziuni la care nu am fi avut acces dacă regizorul nu ar fi ales
potențarea stărilor lor sufletești prin monolog interior. Portretizarea
este, astfel, extraordinară!
Cel care iese cel mai mult în evidență este soldatul Witt (Jim
Caviezel), poate, un alter-ego al regizorului însuși, absolvent de
Filosofie la Harvard, globetrotter și admirator al naturii cu rucsacul
în spate, o persoană extrem de discretă în viața de zi cu zi. Prin ochii
lui Witt, războiul este o ofensă adusă naturii, universului, chiar dacă
însăși natura presupune o confruntare între elementele sale sau
între animale. Ofensa care i se aduce este că tulbură tocmai echilibrul obținut din confruntările firești dintre viețuitoarele mai puternice și cel slabe sau între pământ și apă sau foc (de neuitat scena în
care, după explozia unei grenade, este filmată de aproape agonia
unei păsări). Ochii lui Witt sunt, metaforic, camera de luat vederi
pentru că alege să vadă întotdeauna ceea ce este esențial: copiii
băștinașilor care înoată sau se joacă, copacii, razele soarelui care se
strecoară printre crengi, japonezii care, capturați fiind, urlă privind
la păsările libere de pe cer, rănile soldaților americani. Witt sare
mereu în ajutor, zâmbește, îl îmblânzește pe cinicul sergent-major
Welsh (Sean Penn) care nu se simte singur decât în preajma oamenilor, a cărui convingere este că lumea de azi se autodistruge cu o
viteză amețitoare, care nu încurajează eroismul. Witt, preocupat de
sensul vieții, de atitudinea demnă în fața morții, crede că există și
altă lume decât cea de aici, că merită să lupți pentru această scânteie. Welsh, cu totul emoționat la mormântul improvizat în junglă
al lui Witt, dovedește că Witt a avut dreptate: există acea scânteie
care, în mijlocul ororii, a fricii, a nebuniei generalizate, creează punți
între suflete. Soldatul Bell (Ben Chaplin) poate suporta grozăvia
războiului prin amintirile de acasă, momentele de intimitate cu

soția (cel puțin, până primește scrisoare de la ea că s-a îndrăgostit
de un căpitan de aviație și îi cere divorțul). Locotenent-colonelul
Tall (Nick Nolte) este un personaj foarte complex, nedrept caracterizat în recenzii ca un carierist isteric. E adevărat, monologul interior sugerează că are parte de frustrări, că a fost nevoit toată viața
să lingușească, să dea ascultare și alții mult mai tineri (ca generalul
interpretat de Travolta) i-au luat-o înainte. E adevărat că urlă, că
amână să aducă apă oamenilor, dar fără mâna lui de fier și fără insistența cu care îi mână pe americani la atac, aceștia nu ar fi obținut
victoria. Să nu uităm că bunul, credinciosul căpitan Staros (care
crede că cel mai greu este să nu poți ști ce e bine sau ce rău când
are în mâinile sale soarta unor tineri soldați) refuză să dea ascultare
ordinelor sale (de a ataca frontal) și colonelul ar fi avut tot dreptul
să îl împuște sau să îl trimită la Curtea Marțială, or, nu numai că nu
face asta, dar îl trimite acasă și îl propune pentru decorare.
Filmul excelează în imagine panoramică de artă, un spectacol
grandios al naturii în opoziție cu sălbăticia atacurilor armate.
Scenele de dragoste dintre Bell și soția sa, rugăciunea lui Staros,
cadrele apropiate de chip ale actorilor, tăcerile lungi, filmările lente,
foșnetul ierbii, urmat de iadul mitralierelor sunt iarăși, cu adevărat,
memorabile. E o poezie ascunsă, o poetică a războiului, problematizat ca idee filosofică: de ce există, pentru că nu arată nimic eroic,
oamenii devin câini, după cum afirmă un personaj. Japonezii care
pierd și cad în disperare sunt la fel de patetici ca americanii
cutremurați de frică, puși în situația unor greșeli inimaginabile: sergentul Keck (W. Harrelson) trage cuiul de la grenadă, nu apucă să
o îndepărteze, dar are prezența de spirit să se arunce pe ea ca să nu
moară cei din jur.
Joshua Klein spune că lasă o impresie mai puternică spectatorului decât multioscarizatul Salvați soldatul Ryan al lui Spielberg,
din același an, deși, de la filmul lui Malick, spectatorii au ieșit scărpinându-se în cap. La hotarul dintre viață și moarte pune problema
nebuniei războiului dintr-o perspectivă pur teoretică, chiar teologică.
Războiul, pare să spună filmul, este mai mult decât un conflict între
două grupuri de oameni. Este un afront adus naturii și deci lui Dumnezeu. (1001 de filme de văzut într-o viață, Editura RAO, 2005, p. 888)
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Sentimentul p[mântesc al fiin\ei
dumiTru unGureAnu

A

cânta blues într-o țărișoară iubitoare de manele seamănă cu a intona imnuri păgâne în Catedrala Notre
Dame de Paris?
Născut din sărăcie, disperare și suferință pe plantațiile unui
continent devastat de război fratricid, bluesul dă expresie dublei
traume: a foștilor sclavi negri confruntați cu povara libertății; a
oamenilor albi fără altă avere decât propria forță de muncă. Talentul muzical a permis unora să câștige mai bine, înlesnindu-le
traiul în lumea nouă, guvernată de legea banului și vegheată de
credința-n Dumnezeu. În aproape un secol, bluesul a devenit
marca și matca unei culturi amalgamate, în care asemănările și
interesul comun n-au înlăturat complet diferențele, nici diferendele dintre membrii acelui conglomerat rasial ce-și afișează
steagul și mândria de națiune-model din tăurile Munților Stâncoși până pe ultimele stele vizibile cu telescopul Hubble. În același răstimp, pornit din Delta Mississippi – un soi de vagabond
desculț, jerpelit și fără niciun cent în pungă –, bluesul e azi
orășean mediu înstărit, de nu chiar bogat. Nu știu câți bani va fi
strâns B.B. King, proclamat „comoară națională” de mass-media
elevată; printre multimilionarii „aranjați pe viață” se numără Eric
Clapton & Rolling Stones, „niște băieței albi”, cum le ziceau „greii”
bluesului de la Chicago la începutul anilor 1960. S-a dovedit că
„băieții flușturatici” au făcut pentru (cântărețul de) blues ceea ce
o întreagă „industrie” axată pe profitul imediat nu făcuse: l-au
scos din sărăcie și l-au proiectat în Panteonul Culturii Universale.
Succesul nu este totdeauna echivalentul valorii. Detaliul a
fost trecut cu vederea până când criteriul valorizării a devenit
Topul, ierarhia vânzărilor. De aici la confuzie: pasul fusese făcut în
clipa când DJ-ul responsabil cu promovarea noutăților la un post
de radio a acceptat bancnota ce însoțea primul single editat la
casa de discuri Chess. Întâmplător, era o piesă cântată așa cum
nu mai cântase nimeni până la Muddy Waters, în 1948: I Can’t Be
Satisfied. Leonard Chess avea simț comercial, valoarea autentică
era bine plătită, omenirea ieșise dintr-un război devastator, viitorul părea să excludă lăcomia, dacă nu și mercantilismul din
practica vieții, în orice țară, fie capitalistă, fie comunistă. Jumătate
de secol mai târziu, tot Pământul era o societate uniformă în
goană după profit, lustruind pragul degringoladei: războaie,
corupție, polarizarea bogăției la polul de sus, decădere morală.
Cum să se sustragă bluesul acestei realități?
Simultan cu volumul Blues made in România – Radu Lupașcu
(Ed. Akakia, 2022), s-a nimerit să cumpăr discul lui John Mayall –
Behind The Iron Courtain, înregistrat la festivalul de la Szeged, Ungaria, în 6 iunie 1985. Document revelator pentru ce-a fost dincoace de Cortina nenorocită și pentru ce n-am trăit noi, în
România ceaușistă. (Alt document este Muddy Waters – Live at
Jazz Jamboree ‘76, Varșovia.) Așadar, „frații din lagărul socialist”
crăpau porțile dogmatismului, în timp ce la noi bântuia Cenaclul
Flacăra, unde se mimau cu aroganță deschiderea, libertatea și
valoarea! Pentru România este edificatoare o situație evocată în
carte: Ilie Stepan a compus „celebrul imn revoluționar” Timișoara
– dar după ce Timișoara fusese scăldată în sânge și „revoluția învinsese” prin fuga lui Ceaușescu din București.

Blues în România?
Radu Lupașcu scrie că începuturile pot fi plasate jurul anului
1996. E vorba de organizarea unor concerte, festivaluri și baruri
dedicate. Deci, la mai bine de două decenii de când Muddy Waters cânta în Polonia, la un deceniu de când John Mayall fusese
în Ungaria vecină. Numeroase manifestări din ultimii ani arată că
bluesul e un gen iubit și de români, și de maghiarii cu care gastronomic împărțim traiul. Truditorii acestor plaiuri nu sunt ultimii
din Europa, deși aplică vitejește dictonul „cei din urmă vor fi cei
dintâi”! Clujenii de la Nightlosers au arătat ce pot realiza oamenii
locului, când iau de bun ceea ce-i unește, nu ce-i desparte: Artă
& Valoare! Cu succes la public!
Succesul nu este ingredient obligatoriu în viața interpretului
de blues, băștinaș ori străin. Bluesmanul trăiește pentru arta lui;
însă din ce? George Baicea, un foarte bun chitarist bucureștean
de blues-rock, a fost multă vreme funcționar vamal. Un chitarist
din trupa lui Marcian Petrescu (alt bluesman valoros de pe dulcile plaiuri ale Mioriței), cânta în parc să nu-și iasă din mână, dinainte cu o cutie de carton pentru „donații”, alături de căruciorul
copilului său, scos la plimbarea matinală... Cam asta e situația
bluesului în România.
Așa cum istoricii literari de pe la jumătatea veacului trecut
adunau nume de autori și titluri, ilustrând o cultură, Radu Lupașcu a colectat într-o carte cât o enciclopedie datele unei
mișcări artistic dispersate, nu și diluate. Efortul lui poate înteți
emulația necesară pentru îmbogățirea sentimentului universal
al ființei, numit blues.
III
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Piscul inimii române
rAmonA műller
Vârful! Un vârf este de fiecare dată doar o etapă între o urcare şi o coborâre.
Joe Simpson

M

i-am dorit să ajung acolo, sus. Unde se termină România pe verticală. Acolo, de unde îi poţi face lui Dumnezeu cu mâna.
Mi-am dorit dintotdeauna să ajung pe Moldoveanu. E cel mai
înalt vârf din ţară, denumit şi Acoperişul României măsoară 2544
de metri şi este visul (in)tangibil al oricărui român care iubeşte
muntele. Pentru pasionaţii de natură şi drumeţii montane,
acest Everest local, reprezintă una dintre mai mari provocări personale. Efortul final împletit cu satisfacţia şi emoţiile copleşitoare
odată ce ai trecut şi de ultima piatră sunt inegalabile. Lumea se
întinde la picioarele tale. Orice traseu care duce spre Moldoveanu
merită să fie trecut în palmaresul propriu şi nu doar pentru frumuseţea indescriptibilă a peisajului.
Traseul pe care îl avem de străbătut este următorul: Stâna lui
Burnei (1460 metri) - Căldarea Văii Rele - Iezerul Triunghiular (2156
metri) - Vârful Viştea Mare (2527 metri) - Vârful Moldoveanu (2544
metri).
Pentru a ajunge la Stâna lui Burnei, avem de mers cu maşina
din Câmpulung spre Purcăreni şi apoi spre Slatina. De aici urmăm
un drum de 40 de kilometri neasfaltaţi. Drumul forestier, cu pietriș
pe alocuri și câteva gropi, e paralel cu râul Valea Rea până în dreptul Lacului Văsălatu situat la 860 de metri, unde se află şi un mic
baraj. Valea Rea a săpat în pereţii de stâncă nişte chei de un
pitoresc aparte.
Ne punem rucsacii pregătiţi din timp cu apă, mâncare, haine,
cortul pentru campare şi izoprene. Stâna lui Burnei este nefuncţională. Diferenţa impresionantă de altitudine îţi creează senzaţia că pică munţii peste tine. Eşti hipnotizat de Cascada Mare a
Văii Rele ce se desfăşoară prin toată splendoarea sa. Apa se aruncă
în hău prin trei cascade succesive, cea mijlocie fiind cea mai mare,
peste 30 de metri. Panglica argintie dansează frenetic formând
una dintre cele mai spectaculoase căderi de apă din România.
Dacă nu eşti atent şi vei privi doar spre această minunată cascadă
vei pierde un alt element spectaculos aflat pe partea stângă. Este
vorba despre frumoasa cascadă Zbuciumata, ascunsă în pădurea
de brad. Plonjonul de apă de 100 de metri este format de pârâul
Galbena, afluent al Văii Rele. Muntele pare că zgârie albastrul senin
al cerului, dar în același timp adăposteşte stâna veche din lemn.
Traseul şerpuieşte de-a lungul apei, urcând de unde se termină
pădurea spre vârfurile semeţe ale peretelui Văii Rele. Crestele înalte
ale Budurului Mare de pe dreapta şi Budurului Mic de pe stânga înconjoară valea ca un amfiteatru. Urcăm 800 de metri, admirând
panorama văii superioare. O dată ajunşi în Găleata Văii Rele cu
formă de platou, peisajul se schimbă brusc. Locul pietrișului este
luat de o imensă mlaștină, cu lacuri mici și insule de vegetație, ce
amintesc de peisajul deltaic. În această căldare destul de largă,
păienjenişul lacustru brodat în petice verzi ne relaxează pasul,
având timp să ne tragem suflul, dar și să admirăm frumusețea ce
ne înconjoară. Câţiva măgăruşi fac deliciul turiştilor. De aici se
formează Pârâul Doamnei. Marele Trapez format de vârfurile
Moldoveanu şi Viştea Mare domină golul alpin. Mai urcăm o pantă
şi ne îndreptăm spre Iezerul Triunghiular aflat la 2156 de metri. O
turmă de oi desenează diagonale creţe în drumul spre stână.

Fuioare de nori torc pe firul serii măreţia Moldoveanului. Este ora
6 dimineața. Ne pregătim de întâlnirea cu Măria Sa, Moldoveanul.
Observăm câțiva turiști. Mulți îți doresc să prindă răsăritul magic.
Aici răsăritul pare prima literă alpină care scrie ulterior un întreg
poem diurn. La munte soarele dezvelește un evantai multicolor,
aidoma unei cozi de păun. Vâlvătaia versanților disperseză pulberea strălucitoare în lumea de stâncă. Peste mulțimea piscurilor
înconjurătoare, savurăm marele spectacol al minunilor alpine. Impunătorul trapez de pia- tră își ridică frumusețile până la nori.
Cu spinările ușurate de greutatea rucsacurilor de ieri și cu bateriile reîncărcate luăm cu asalt traseul de bandă roșie spre Vârful
Viștea Mare (2527 metri). Prima etapă a urcușului ne conduce pe
o poteca plină de bolovani la Portița Viștei (2310 metri). Corturile
pestrițe par buburuze montane. Portița Viștei este cumpăna dintre două văi glaciare Viștea Mare la nord și Valea Rea spre sud. Este
și cumpăna dintre două lumi fascinante. Creasta grandioasă a
Făgărașului înlănțuie frumuseți inegalabile. Un amfiteatru imens
de piatră etalează simbolul vârstei acestor falnici munți, și nu în
ani, ci doar în dragoste, respect și pasiune.
Traseul se aglomerează. Urmează o pantă abruptă spre cel
de-al treilea vârf ca înălțime al Munților Făgăraș și al Carpaților
românești. Vârful Viștea Mare măsoară 2527 de metri și este un trofeu alpin deloc de neglijat. De aici se ramifică spre sud cea mai
înaltă creastă de munte din țară. Făgărașul e unic în România prin
faptul că accesul în creastă se face prin văi lungi. Dacă prinzi și o
vreme bună, ești răsplătit cu priveliști de o frumusețe inegalabilă.
Uneori calea este mai importantă decât țelul. Fără cale nu poți
ajunge la scopul în sine. Iar fără motivația intrinsecă, nu își are rost
calea.
În față ni se arată Spintecătura Moldoveanului, o porțiune
destul de abruptă în forma literei V, prevăzută cu lanțuri. Pe o
lungime de aproximativ 100 de metri acest pasaj necesită o atenție
sporită. Se așteaptă în șir indian, nimeni nu se grăbește.
Ultima secțiune o reprezintă cățărarea spre Vârful Moldoveanu
care tronează suveran peste întinderile regatului montan. Străbatem cei 421 m rămași. O dată ajunși pe Everestul României ai
senzația că ai cucerit lumea. Am urcat și pe alte vârfuri mai mari din
Europa, dar aici, în țara mea senzațiile sunt altele. De pe acest vârf
maiestuos simți că poți zbura. De aici, din creștetul spațiului
carpato-danubiano-pontic, Dumnezeu îmi confirmă de o mie de
ori simțirea. Natura de o măreție edenică își risipește generoasă
frumusețile. Peisajul se scurge în mine. Dar cine poate reda în cuvinte minunile toarse de mii de ani în caierul de piatră? Negurile se
adună la sfat, apoi fiecare o ia mai pe ocolite sau pe tăpșane de
aer, care încotro.
Privesc înapoi! Superlativul absolut al României există și în istorie, dar și în geneza poporului nostru. Superlativul geografic luat
la pas măsoară încrederea în forțele proprii și respectul pentru
munte. Ca să ajungi acolo sus, acolo unde torțele cerului se aprind,
trebuie să te apropii cu credință și respect față de Carpați.
…și de Făgăraș, cu piscul inimii române în sus, spre Moldoveanu!
III
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La Ciolpani, la crucea-nalt[...

C

Gelu neGreA

um bine știe orice fotbalist român de la Liga a III-a în
sus, despre celebrul personaj Ilie Moromete, scriitorul
Marin Preda notează undeva că „avea acea vârstă între
tinerețe și bătrânețe când numai nenorociri mari sau bucurii mari
mai pot schimba firea cuiva”. Chestia cu firea este, firește, îndeajuns de complexă – dovadă implicarea în ecuația moromețiană
menționată a unui număr mare de elemente care, toate împreună
și fiecare în parte, sunt de natură să modifice rezultatul final – ceea
ce vă dorim și dumneavoastră, multă sănătate din partea noastră. Simplificând cât ne permit logica și aritmetica, vom încerca
să pricepem cam în ce fel poate fi inclus în aiureala de mai sus
conceptul modern de job care tinde să înlocuiască tot mai decis
termeni autohtoni cum ar fi, de exemplu, slujbă, sau serviciu, sau
funcție, sau post, sau îndeletnicire remunerată. (Ba chiar foarte
bine remunerată – ceva între copios și știe toată lumea ce și, mai
ales, cât).
Mă refer, așa cum, desigur, ați înțeles încă din primele rânduri
ale articolului ce cu onoare citiți la jobul de selecționer al reprezentativei de fotbal a României care, de aproape o lună, nu reușește să găsească, prin strădania competentă a ferefiștilor, în
frunte cu președintele Răzvan Burleanu și fostul antrenor pe diverse meridiane și paralele Mihai Stoichiță, o persoană capabilă a
fi în stare să îl ocupe (jobul, cum ar veni). Și când te gândești ce
treabă simplă este atâta timp cât competenta persoană în cauză
ar trebui să dispună de o singură calitate: să fie o demnă progenitură fotbalistică a lui Mirel Rădoi, ultimul selecționer al unei Naționale pe care a reușit s-o aducă în situația de a nu mai fi dorită
de nimeni. Ceea ce, trebuie să recunoașteți, nu constituie o performanță oarecare atâta vreme cât predecesorul Mirelului în
cauză n-a fost nici el altcineva decât numitul Guriță, ca să nu-i spunem de-a dreptul Cosmin Contra – el însuși descendent în linie
directă al lui Christoph Daum, antrenorul german a cărui prestație a confirmat că simplul fapt de a fi neamț nu reprezintă o garanție pentru lucrul bine făcut.
Să se fi întâmplat oare ceva echivalent cu un blestem pe acest
traseu încât nimeni nu mai vrea să se atingă acum de fotoliul de
selecționer? Din câte îmi aduc aminte, Gică Hagi declarase în mai
multe rânduri că și-l dorește, iar cumnatul său, la fel de Gică, dar
mai avizat – respectiv, Gică Popescu – a confirmat-o; ceea ce nu
l-a împiedicat în permanență pe Marius Șumudică să-și exprime
disponibilitatea de a deveni selelcționer, cu toate că nimeni nu-l
propusese, iar un număr și mai mic de electori potențiali l-ar fi
votat. Între timp s-a produs, probabil, ceva și mai inexplicabil, care
a răsturnat lucrurile la 360 de grade, cum spun intelectualii când
vor ei să se dea hiperconvingători: Gică Hagi s-a numit de unul
singur antrenor la Farul Constanța, fiindcă în această calitate nu a
fost nevoit să-și negocieze salariul în stilul lui Ladislau Bölöni, antrenorul de profesie medic stomatolog care se află și-n ziua de azi
în stadiul de traducere a contractului aflat de-o lună și mai bine în
curs de finalizare, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Dacă nu, nu.
Fără probleme de limbi străine, discuțiile cu Dan Petrescu s-au
împotmolit și ele totuși într-o meschină sută de mii de euro asupra căreia părțile n-au izbutit să cadă de acord. În acest mod,

istoria tratativelor bilaterale dintre Federația Română de Fotbal,
respectiv, cuplul Burleanu – Stoichiță și tehnicienii pasibili de a
deveni selecționeri a mai cunoscut o pagină în care funcția considerată cea mai onorantă într-un soccer a pierdut prin neprezentare în fața îndeletnicirii de simplu antrenor al unei echipe de
prima divizie. E adevărat, o echipă deloc oarecare, ci una care
aproape ne-a plictisit tot câștigând, de vreo patru ani încoace, titlul național într-un campionat de doi spre patru bani, dacă e să-l
judecăm după nivelul său de reprezentativitate pe plan continental. Dar nu-l judecăm fiindcă n-avem nici un interes în acest
sens.
Și iată-ne astfel în situațiunea, dificil de calificat, în care șansele
Naționalei noastre de a se pricopsi cu un selecționer cât de cât
onorabil, să se reducă la Laurențiu Reghecampf (ieșit din cărți
înainte de a intra pe motiv de decădere a Universității Craiova pe
linia Ana Maria Prodan et comp.), Adrian Mutu și Edi Iordănescu.
Pe ultimii doi îi dau afară din casă tot soiul de calități, dar aceasta
fiindcă ușa casei respective este mai larg deschisă decât a
unei instituții de binefacere publică prevăzută cu un felinar roșu
la intrare. Căci, să fim sobri: ce îl recomandă să pregătească și să
conducă Naționala tricoloră pe Adrian Mutu? Faptul că a avut o
șansă uriașă de a deveni un mare jucător, dar și-a bătut joc de ea
cu talent? Rezultatele obținute în calitate de antrenor de nivel
înalt care sunt, asemenea industriei române de pe vremea lui Cațavencu, admirabile, sublime, dar lipsesc cu desăvârșire? Argumentul comic precum că Briliantul va veni pe banca tehnică a
Naționalei însoțit, în calitate de consilier sau prieten – lucrurile nu
sunt foarte clare în privința asta – de Cesare Prandelli? Italianul
este, la această oră, oarecum liber de contract, iar în calitate de
fost antrenor al fotbalistului anglo-italo-franco-argeșean, ar
putea să-l tragă discret de mânecă ori de câte ori acesta ar lua
vreo decizie anapoda. Totuși, e suficient pentru ca el să se numere
printre urmașii de drept și, mai ales, de fapt ai unor Angelo Niculescu, Ștefan Kovaci, Mircea Lucescu, Anghel Iordănescu, Victor
Pițurcă și alții, de pe vremea când fotbalul românesc încă însemna
ceva? Îndoi-m-aș și n-am cui!...
Dar celălalt catindat la scaunul de selecționer, numitul Eduard
Iordănescu, ajuns tilip-tilip în postura de favorit al acestei întreceri ridicole de-a cine ajunge ultimul la capătul cursei, ce motivație ne oferă el în afara împrejurării că este fiul tatălui său? Este,
de-sigur, un merit și ăsta, dar l-a mai avut de-a lungul timpului și
unu’, Răzvan Lucescu – și? L-a ce i-a folosit? Altfel, se vede cu
ochiul liber de prejudecăți că majoritatea echipelor al căror antrenor a fost Edi Iordănescu (F.C. Vaslui, Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu...) bântuie suav prin Divizia B și nici Gaz Metan Mediaș nu se
simte prea bine. Și-apoi, un antrenor care, dorindu-se selecționer
al Naționalei României, nu se jenează să negocieze clauze de performanță (ha, ha!...) într-o grupă de calificare cu Finlanda, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina nu poate adopta drept imn al echipei sale decât celebra baladă La Ciolpani, la crucea-naltă al cărei
refren este, cum bine știți: Aoleu, ce dor, ce chin, ce jale...
Domnul fie cu noi!
III
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Amintiri §i pohte copil[re§ti
FloriCA bud

A

u trecut cu bine, ca în alți ani,
mult așteptatele Sărbători de
Iarnă. S-au dus, cum nu ar fi fost,
lăsând în urmă regrete. Au venit, așa, ca
de obicei cu bota, după cum spuneau:
bunica Valeria, mamica, vecinele sau oricare femeie din sat. Adică veneau aducând oboseală înainte și un altfel de
oboseală, după. De multă vreme, nu ne
mai batem capul, ce bucate să pregătim
în ajun sărbătoresc. Le știm din copilărie
și le găsim pe orice masă de gospodar.
Nici de Crăciun, nici de Anul Nou nu ne-a
lipsit niciodată de la masă, mult iubita și
mult așteptata, salată de boeuf. Făcutul ei
cădea în sarcina noastră, adică a me şi a
surorei mele, Valeria-Ana. Învăţasem la
şcoală să prepar maioneza, fără să se taie.
Secretul unei maioneze fără surprize neplăcute este... muştarul. Separăm albuşul
de gălbenuş, până aici nimic nou sub soarele maionezic. Dar, să nu avem suprize
neplăcute, domnișoara profesoară ne-a
învățat să adăugăm... gălbenuşului o linguriţă de muştar. Cele două componente
se amestecă bine şi se toarnă uleiul fără
nicio grijă, ulei care, la reţeta fără muştar,
trebuie prelins picătură cu picătură. Grea
sarcină era să pregătești o maioneză,
numărând picăturile de ulei. Și apoi, o maioneză tăiată aducea multă tristețe, aducea ratarea ca viitoare gospodină, ce la
scară mai mică, egala o ratare a integrării
europene. Și cine își dorește acest lucru?
Pot să spun cu mâna pe inimă, că de
atunci din Școala Generală Ulmeni, unde
am învățat rețeta pomenită, nu am mai
păţit ruşinea să mi se taie maioneza! Eram
mereu în concurenţă cu sora mea. Ea învăţase să facă maioneza după o altă rețe tă, fără muştar, dar cu un gălbenuş nefiert
şi unul fiert moale. Când am învăţat să
prepar maioneza, am deprins şi felul în care
trebuie tocate ingredientele pentru o salată de boeuf, ce tinde spre perfecțiune.
Pentru toate acestea pot să îi fiu recunoscătoare, alături de celelalte colege,
Domnişoarei Aurelia! Profesoara de desen,
dar și de orele de practică, ore ce tocmai
s-au introdus atunci în orarul nostru școlar.
Desigur că, de la masa Sărbătorilor de
Iarnă nu lipseau nici aiturile (răciturile).
Gospodinele casei le preparau din picioare, urechi şi cap de porc. Se fierbea

bine, până se desprindea piţa (carnea) de
pe cioante (oase). Se sfărma aiul (usturoiul) în mojarul de lemn. Aici simt nevoia
să fac o precizare. Este o mare deosebire
între tocatul usturoiului în mojar şi presarea acestuia în ustensila de metal, ce ne
populează sertarele de bucătărie. Lemnul
nu alterează gustul usturoiului, ci dimpotrivă îi accentuează aroma. După ce picioarele, capul și carnea dădeau semne că
încep să cedeze sub împeriul căldurii, se
adaugă usturoiul, ce fierbând, o bună bucată de vreme, împreună cu piţa are timp
să își lase aromele. Secretul unor răcituri
limpezi ca lacrima constă nu doar în spălarea din mai multe ape a componentelor,
ci și în fierberea lor pe marginea şporului
cu lemne(maşinii de gătit) câteva ore
bune, la foc cât mai mic. Nici apa din fântână nu trebuie uitată. Una este apa cristalină a fântânii și cu totul altceva apa
plină de clor, orășenească. După ce carnea
se desprinde de pe os, răciturile se pot
strecoară, apoi turna în blide de porțelan,
ca apoi să își doarmă somnul închegării, la
rece. A doua zi, tronau pe masa de Crăciun
pudrate cu poprică (boia) roșie. Din păcate
pentru gustul meu erau prea grase. De
gura mamei, îmi puneam în farfurie, dar
când nu mă vedea nimeni le dădeam
pisicii. Ca urmare, acum le fac doar din piciorușe de porc, fără cap și alte cărnăsării.
Cât despre Piroşthe (sarmale) să vorbim doar de bine! Ce să mai pot adăuga
despre nemaipomenitele Piroşthe?! Mamica spune mereu că nu se simte sătulă
dacă dumineca nu sunt prezente la masă
şi acest fel de mâncare nu prea iubit de
rânză, fiară (colecist). Cu atât mai mult,
cum ar putea să lipsească de la mesele de
sărbători mari cum sunt Crăciunul, Anul
Nou, Boboteaza, Paștele și Rusaliile! În

zilele de post ele se făceau din păsat, pthitoi (ciuperci) uscate şi ulei, compoziţie
pusă în frunză de curecthi (varză). De sărbători şi mai ales după tăiatul porcului ele
conţineau din abundenţă carne, slănină,
şorici, unsoare (untură de porc) şi rişcaş
(orez). Din cauza acestor ingrediente nu
eram prietenă cu sarmalele de Sărbători şi
intram în conflict armat cu mamica. Dumneaei nu înţelegea aşa-numitele mofturi
de domnişoară. Târziu am înțeles, pe vremea aceea mâncarea și tot ceea ce ținea
de ea mi se părea ceva vulgar pentu o
pueră cu nasul în cârți, de ce vara puteam
mânca sarmale și iarna, nu. Cele de vară,
erau de obicei de post, conținând, în ultimii ani, doar orez, roșii și varză proaspătă. Erau puse la fiert între două straturi
de cimbru și mărar și acoperite cu un strat
de porodici din grădina noastră. Pur și simplu se topeau în gură... cu ori fără groșthiorul Mândraei.
Nu lipsea de pe masa se Sărbători nici
Leveşa, Zupa (supa) pe găină de casă.
Când era fiartă se scotea carnea, ce urmă
să fie friptă, cu morcovi şi usturoi. Nimic
nu se potrivește unei fripturi de pui ori
găină de casă ca picioicile motodhite (pi reul de cartofi), legume ce erau tot din
grădina nostră. Peste pireu se adăuga,
după sănătatea fiecăruia, unsoare de pe
friptură și piță. Friptura de porc la tepşe
(tavă) și cărnațul fript în ler erau alte
bunătăţuri. Am lăsat intenționat la urmă
cărnaţul deja afumat şi călbazul (caltaboşul) fript în tepşe (tavă), în ler. La toate
acestea e nevoie și de Acritură. Ce să fie
altceva mai bun ca pepenii moraţi (castraveţii) sau popricile (ardeii) umplute cu
curethi. Am uitat ceva? Phitha de casă şi
cocii copţi în cuptor, pentru copiii veniţi
cu... corinda (colindul). În atare condiţii nu
e de mirare că era să primesc bătaie, când
sătulă de atâtea bunătăţi am cerut, între
Crăciun şi Anul Nou, zamă de mazăre (fasole uscată) cu ceapă. Nu ştiam că în săptămâna dintre Crăciun şi Anul Nou era
prohibiţie la... mazăre. Aşadar, să nu vă fie
teamă că vă vom omeni cu... mazăre, dacă
veţi veni la noi cu buhaiul !
Noi vă vom aştepta cu acele bunătăţuri pe care le ştim cu toţii din pruncie! Vă
aşteptăm! Acum... La anul şi „La Mulţi Ani”!
III
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De ce
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De ce

S

emnul vizual sub care stă
Neuma este un trandafir,
această floare care transcende graniţele culturale, religioase, etnice,
deoarece frumuseţea și armonia semnificaţiilor sale sunt un symbolon care are puterea de a ne aduce împreună. Trandafirul
NEUMA este un trandafir înflorit, rosa centifolia, trandafirul cu o sută de foi, metaforă
a cărţii și a revistei și vorbește despre curajul de a înainta crezând până la capăt într-un ideal. Neuma este un semn de notaţie muzicală fără portativ, constând din
puncte și virgule, folosit în Evul Mediu pentru cântarea liturgică. Astăzi NEUMA este
utilizată doar în cântarea bizantină și gregoriană, în special în comunităţile monastice. Dincolo de această semnificaţie, care
deja o singularizează, o frumoasă poveste
spune că NEUMA ar fi la origini un proto
semn care, în funcţie de nevoia cititorului,
semnifica gest scenic în teatru, sunet în
muzică, cifră în matematică. Această generozitate și disponibilitate de dialog cu

celălalt, până la transformare, pentru a împlini nevoia interpretului său, fără a se pierde pe sine, dimpotrivă, îmbogăţindu-se, a
făcut ca NEUMA să fie cel mai potrivit nume
pentru Editură și pentru Revistă. Revista
NEUMA este o revistă cu profil cultural.
La fiecare două luni veţi putea citi un
număr dublu care va acoperi teme de la literatură la istorie, de la teatru la filosofie, de
la sport la educaţie, veţi putea urmări viaţa
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culturală a românilor din diaspora și veţi
putea descoperi împreună cu noi adolescenţi talentaţi la rubrica „Teen Spirit“, veţi
afla care sunt cele mai recente cărţi ale
Editurii NEUMA și îi veţi putea cunoaște pe
autorii lor, iar despre complexa și bogata
dramaturgie contemporană românească
veţi putea citi în paginile consacrate teatrului, veţi afla despre cele mai noi apariţii
editoriale prin recenzii ale celor mai recente
și valoroase cărţi din literatura română contemporană și din literatura străină iar oameni de cultură din ţară și din străinătate
vor fi mai aproape de cititorii noștri prin interviuri.
Credem cu tărie în importanţa și în
necesitatea culturii, în rolul ei formator
esenţial. Răspândind lumina culturii în
întunericul ignoranţei putem să ne aducem contribuţia - o picătură - de armonie
într-o lume frământată.
(Extras din Editorialul primului număr
al Revistei NEUMA – 1-2/2017)
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