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AndreA H. Hedeș

Repara\ie cu aur

C

âte mii de ani au trecut, de când ființele umane respiră, până când
aerul a putut fi „definit”, decodificat, acel ceva esențial, ce ne scapă
printre degete, nevăzut și totuși învăluindu-ne de pretutindeni și
devenind... banal? Geniul însă, a cărui prezență rară nu poate fi prevăzută, cu
atât mai puțin analizată pragmatic, științific, bucurându-se de aura de mister, în
ciuda grilelor, testelor și calculelor, geniul artistic, mai ales, rămâne încă una din
fascinantele necunoscute ale naturii umane. Geniul e dovada că nu se reduce
totul la trupul efemer, nici la apa și pâinea viețuirii și că, în ciuda materialismului,
prozaicului, evului lipsit de spiritualitate și noblețe în care trăim, când și când,
precum un fulger, acesta va aduce lumina, ca un nou Prometeu.
Fie că se alintă scriind jurnalul unui geniu, fie că trăiește într-un desăvârșit
anonimat, artistul de geniu, scriitorul de geniu, apar aleator și se manifestă
improbabil pentru puterea noastră de înțelegere. Duhul suflă unde voiește...
Așa cum remarca un mare prozator român într-unul din romanele sale: Versurile
au o forță misterioasă, nu le pot asocia nici cu înfățișarea dumitale, nici cu
tinerețea, nici cu felul în care-ți petreci viața. Probabil încă o dată se verifică ideea
veche, care vine de la Platon, că poeții sunt niște posedați, niște instrumente alese
de zei ca să-și facă auzit mesajul.1
Contemporanii lui Urmuz au cunoscut doar sinuciderea unui grefier de la
Casație2, însă cât de mult a însemnat acesta pentru literatură a rămas
generațiilor ce i-au urmat să înțeleagă.
Aceste instrumente alese de zei, de multe ori imperfecte, neadaptate după
normele societății în care trăiesc, sunt vase de porțelan delicat, care cu greu
rezistă în fața durității lumii. Viața lor, misiunea lor, devine mai suportabilă, prin
intermediul artei de geniu care nu doar se manifestă prin ei, ci îi „repară”, îi
lipește, întărindu-i, precum în arta japoneză kintsugi, a reparării cu aur, ca o
lumină lichidă ce umple cicatricile.3 Nu le cosmetizează, nu le ascunde, ci,
transformând în artă, în literatură, durerea (o boală învinsă e orice carte), poate
supraviețui acestei lumi aducându-i totodată o fărâmă de absolut.
Și chiar dacă geniul este mai rar, mai prețios decât aurul, așa cum am mai
spus în editorialele noastre, el singur nu este de ajuns. Geniile și operele lor își
au propria soartă, uneori strâns legată, alteori independentă una de cealaltă.
Pe lângă acest fatum în balanță mai trebuie să existe, pentru reușită, un
caracter puternic, determinat, iar în lipsa unui Mecena dar și a unui manager de
talente sau impresar, acesta trebuie să aibă tocmai ce lipsește, în general
oamenilor de geniu, abilitatea unui animal social. Din fericire, lumea noastră
literară dispune, în primul rând, de una din cele mai puternice Uniuni a Scriitorilor
din această parte a Europei. Simplul fapt de a face parte din ea este o validare.
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Aceasta deține filiale, reviste, concursuri de burse de creație literară pentru tinerii
scriitori, o multitudine de programe care nu doar cern, dar asigură și evoluția și
susținerea talentului celor porniți pe acest drum: instrument ale validării critice
și de breaslă. Un întreg aparat pe care uneori îl luăm de bun, alteori bun de
„taxat”din toate multele, măruntele, omeneștile puncte de vedere, fără a încerca
un exercițiu de imaginație despre ce s-ar întâmpla dacă atacuri aberante precum
bolile autoimune, ar avea șanse de izbândă? Atunci, genii și novici, s-ar trezi în
calea vânturilor, valurilor de care nu aveau (oare?) habar în timpul cât s-au
bucurat să fie, liniștiți și ocrotiți, cum spune titlul binecunoscutului studiu al lui
Jean Delumeau.
Toate acestea sunt validate prin stabilirea unor ierarhii literare pe bază de
valoare, cum o arată Lista canonică a literaturii române din ultima sută de ani sau
O hartă vie a literaturii române de azi.
Se spune despre corpuri cerești de mari dimensiuni că nu se pot afla unul în
preajma celuilalt. Și totuși, e destul să ridicăm privirea și să vedem cum, după
reguli precise, aștrii se rânduiesc pe cer într-o minunată ordine, într-o fascinantă
coregafie celestă. Atunci când vine vorba de oameni, ceea ce îi împiedică să fie
laolaltă sunt orgoliile, de multe ori nemăsurate, în cazul creatorilor. Astfel apar
falii și distanțe ce par de netrecut, creând o nedorită hartă a adversităților literare 4 , teren de joacă al unor maeștrii ai dezintegrării și ai războiului de uzură. Un
război din care nu are nimeni de câștigat. Într-o lume suficient de încercată, mai
apar și frământări care, oricum le-am privi, nu apar altfel de cât meschine. În
primul rând pentru că generează confuzie în privința a ceea ce înseamnă valoare
și consacrarea ei.
Din nefericire, acest lucru se întâmplă nu doar la noi și nu doar în domeniul
literaturii ci în zone cu mize mari, precum cea a artei: Nimeni nu vrea să fie păcălit.
Lumea e păcălită de artă mai mult decât știm. Directorul Muzeului Metropolitan a
fost întrebat odată: „Câte falsuri credeți că ar putea fi pe pereți?” La care a răspuns:
„Habar n-am.” E stânjenitor.5
Dacă pentru artă și validarea acesteia există totuși experți care dispun de
mijloace de investigare de-a dreptul detectivistice și numai conspirații în numele
câștigului cu orice preț le pot eluda, în privința scrisului numai ierarhia literară
stabilită după regulile etern valabile aduce onest, în fața cititorilor, adevăratele
valori. În critica literară judecățile valoroase rămân de-a pururi valabile 6.
De ce e important ca un asemenea mecanism, nu de ceas elvețian, ci pus în
mișcare și întreținut de oameni dedicați, să funcționeze ca la carte? Pentru că
trăim în timpuri de extraordinară degradare a valorilor umane, spirituale, sociale.
Un geniu apărut în epoca Renașterii avea, paradoxal poate, mai multe șanse de
afirmare, de recunoaștere, decât unul în epoca noastră bântuită de pandemie,
criză economică, realități noi dezumanizante și o diluare a celor mai profunde
și curate calități umane. Ne mai rămân puține lucruri care să ne conecteze cu
ceva mult mai înalt.
Și dacă, mulți dintre noi, putem doar spera să întâlnim geniul în timpul vieții
noastre, operele valoroase și oamenii din spatele lor sunt aici, alături de noi.
Când i-ai citit ultima dată?

1
Gabriel Chifu, Unde se odihnesc vulturii, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Cartea
Românească, București, 2020, p.102
2
https://adevarul.ro/cultura/istorie/urmuz-viatasi-moartea-unui-profet-absurdului-1_51a
73e90c7b855ff563ecef0/index.html
3
https://www.camelianita.ro/arta-japoneza-kintsugi/
4
Revista România literară, nr. /19 februarie 2021, p. 23, Ochiul magic
5
Din documentarul Fură privirea. O poveste veritabilă despre arta contrafăcută. (2020)
6
Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea canonului shakespearian, George Volceanov,
Editura Tracus Arte, București, 2020, p. 35
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Mai suna-vei, dulce corn englez?
HoriA GârbeA

Î

n literatură și artă omenirea a consacrat niște genii universale în fața cărora specialiștii ca și oamenii de rînd se
înclină cu respect. Shakespeare e în centrul canonului
occidental, cum s-a spus și o știu și cei care n-au citit, nici văzut
nicio piesă de-a lui, cel mult ecranizări, ba nu l-au citit nici pe
Harold Bloom. La fel, în pictură, unde cota de piață a tablourilor
dă naștere canonului, toată lumea știe că e de bun simț și de
bonton să te zgîiești la Mona Lisa și la Guernica, dacă nu pe viu,
măcar în reproduceri sau on-line. Nu contează că mie sau dvs. ne
plac „mai mult” alte lucrări, chiar ale acelorași maeștri. Pe cele
numite nu le putem nega, nici nu putem convinge vreun
contemporan să nu treacă pe la ele, măcar într-un tur virtual, că
n-au ce vedea. La fel în muzică unde, dacă Beethoven sau Wagner și-au oripilat unii dintre contemporani, acum sînt imposibil
de evitat, fie și ca ilustrație muzicală prin filme. La întrebarea
clasică: „Aimez-vous Brahms?” ar fi ridicol să spui nu.
Venind la nivelul următor, vorba cîntecului, la nivelul național,
există în toate țările și spațiile lingvistice un canon și o listă de
cote pe care obștea, chiar neiubitoare de artă, le venerează ori
măcar acceptă, le mitizează adesea, uneori încă din timpul vieții
autorilor, cu atît mai abitir după deces. Străzile și piețele le poartă
numele, la fel școlile, chiar dacă nu sînt extrem de iluștri. În
Capitala noastră, Piața Coșbuc e mai mare decît strada George
Enescu, iar ultima se intersectează senină cu mai modestul
Nicolae Golescu ori chiar cu uitatul mitropolit Dionisie Lupu, care
are totuși meritul de a-l fi ocrotit pe Gheorghe Lazăr. Cine ar
refuza să țină în casă o lucrare de Nicolae Grigorescu sau chiar
una de Ipolit Srâmbu?
Dar putem merge și mai departe, pentru a coborî la regiune,
județ, oraș sau chiar orășel. Fiecare urbe își are poeții și artiștii săi.
Însă, așa cum între poeții de valoare națională doar unul este
„poetul Național” și poate purta chiar un supranume ca Luceafărul poeziei, așa și în localitățile mici, există un singur poet al
urbei. La moartea lui, și numai atunci, locul vacant poate fi
ocupat. Așa cum există un nebun al satului, există și un poet al
orașului. Uneori aceste poziții pot fi cumulate de o singură
persoană. Dar mandatul e totdeauna pe viață.
Sociologia ne învață că orice mulțime sau adunătură de
persoane își recunoaște un lider informal și un artist al obștei.
Galeria unei echipe de fotbal, chiar dintr-o localitate cu un club
de divizia C are un șef. Cînd eram copil, galeria echipei Rapid, pe
atunci în divizia A, era însoțită de un trompetist de dimensiuni
impresionante, pe neuitatul său nume Tudorică. El era o mascotă
a clubului, un răsfățat chiar al oficialilor, intra în timpul meciului
pe pista care înconjura terenul, lucru interzis publicului, îmbrăcat
în tricoul favoriților, intonînd de acolo diferite melodii. De
exemplu Trecea fanfara militară, chiar dacă jucătorii nu se lăsau
purtați spre victorie de acest marș, ba chiar pierdeau en fanfare.
Lumea literară contemporană, de la noi, dar nu e singurul loc
unde se petrece fenomenul, își construiește, la baza piramidei
marilor ierarhii, micile scări de valoare și instituie în vîrful lor un
ins căruia îi acordă statutul de lider. Sînt orașe nu tocmai mici
care contează cu adevărat pe harta literaturii printr-un singur ins,
exponențial și cu rol de reprezentare. El are contactul cu omologii

săi din alte aglomerări urbane alături de care participă la
summiturile breslei, iar în zona de baștină exercită o autoritate
indiscutabilă.
Această alcătuire este proprie speciei umane. În ea intră
nevoia de autoritate și de reprezentativitate, chiar a unei comunități mici și divizate cum e cea a artiștilor, în speță scriitorilor.
Chiar dacă uneori are doza ei de haz involuntar, ea are un miez
sănătos, pentru că se întemeiază pe recunoașterea meritului și
capacităților, pe o atitudine reverențioasă față de performanță.
Desigur, la nivelul la care se exercită și prin comparație cu alți
posibili lideri.
În timpurile noastre, în care se dărîmă statui și nici figuri
precum cea a lui Shakespeare nu mai apare neștirbită, în care
criteriul valorii este înlocuit cu altele, a început să sufle, chiar și pe
la noi, un vînt egalitar. Citim prin tot felul de foi obscure și pe
alocuri chiar josnice că s-a cuveni ca artiștii să nu mai țină cont, în
respectul arătat confraților mai răsăriți, de opera acestora, de
rezultatele excelenței, de verdictul - adesea validat în mod repetat
- al criticilor și teoreticienilor. Ei nu, să nu existe liste canonice sau
hărți ale reprezentativității. G. Călinescu însuși trasa o asemenea
hartă, numind, pe regiuni, scriitorii de seamă care erau„păzitori ai
granițelor spirituale”. Unii se întreabă, deloc retoric, de ce în
asemenea „liste” apar „mereu aceleași nume”. Răspunsul: pentru
că așa e în artă. Și pe afișele teatrelor și pe cele ale concertelor
vom vedea mai des: Shakespeare, Cehov, Caragiale, precum și
Bach, Beethoven, Mozart. Alte nume - mai rar. Altele - deloc.
Plafonarea artei, nu se poate face, pentru că, nu știm cu ce plan,
Dumnezeu a dat unora (puțini) har mai mult, altora mai puțin și
altora deloc. Pe urmă, cu ce-au primit, fiecare a făcut ce-a știut,
sporind și valorificînd, sau risipind darul deținut. Confuzia
domeniilor, a paradigmelor se numește simplu - prostie.
În piesa Steaua fără nume, un profesor de muzică provincial
strînge bani pentru a cumpăra un corn englez. Instrumentul era
absolut necesar pentru interpretarea - pe plan local - a primei
simfonii (opus 1) a numitului Udrea. Opusul putea fi genial sau
ratat, nu aflăm asta. Dar simpla achiziție a cornului și executarea
simfoniei nu îi dau dreptul lui Udrea să pretindă că trebuie să stea
brusc alături de contemporanul său George Enescu. Aspirația
profesorului e nobilă, dar validarea efectului o dau doar publicul
și, mai presus de el, specialiștii.
Fără ierarhie nu există performanță și invers. Nu te poți
întreba - normal fiind la cap - de ce, la turneele de Mare Șlem,
finalele se joacă mai mereu între „aceleași nume”, de ce apariția
pe teren, pe ecran sau pe scenă a vedetei adună mii și mii de
spectatori, cîtă vreme și alții fac „același lucru”. Pentru un neprevenit - se știe - între o pasăre turnată de Brâncuși și o piesă
metalică din bronz, nu e nicio diferență. La fel, pentru un marțafoi
veleitar, între un text liric al său și o poezie a unui maestru nu este
aparent nicio deosebire: ambele sînt scrise cu litere, au versuri și
chiar figuri de stil.
Numai că literatura și arta nu sînt validate de aparențele
văzute de neinițiați ci de esențele pe care le văd doar inițiații.
Atîta tot.
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Argint
Argint în vrăjmășie cu nichelul, oțelul
Din oamenii-lăcuste cu mers straniu,
Omul-mașină în neom are modelul
Cu cipul implantat ingenios în craniu.
Bastard inteligent dar fără nicio milă,
Cu nichelate membre, ce se tot agită,
Argintul, socotindu-l podoabă inutilă,
Îl vrea dus în muzee, relicvă adormită.
Argintul îl iubesc din vechile tacâmuri,
Argintul din potirul solemn cu ﬁligran,
Când voi pleca spre invizibile tărâmuri
Pe pleoape-aș vrea argintul unui ban...

Adrian Popescu

Totul acum!
Totul acum începe! Totul de nichel și oțel!
Nu cărți, mesaje, nu întâlniri, contacte reci,
Nu împăcate morți la vreme, viață fără țel,
Din care nu mai vrei deloc, de-aici să pleci.
Cyborgi ce nu cunosc nici bucurii nici milă
Roboți ce te pândesc din sute de ecrane un
Cod sever aplică „Arta trecutului e inutilă !“
Ca Lear ai să cutreieri, un biet bătrân nebun.
Poezia să devină gest discret și gata?... Tăind,
ascunse rădăcinile vor prăbuși în praf coroana,
și se vor umple de nisip pixide, vase de argint,
pustiul va intra în gura noastră, puroiește rana,
pământul crapă, scufundând metropole întregi,
și marea intră pe ferestre-n case, omul în delir
imploră-n rugăciuni ce avuse. Dintre marii regi
pe cel mai trist îl chem, nebun, rătăcitorul Lear.

O dedicație pe o carte
lui David

Tu s-o iubești, cum îți iubești părinții,
Cei care o scriu au harul lor ca sﬁnții,
Chiar dacă ei nu-s sﬁnți, poate bătrâni
Cu îngroșate degete la vinetele mâini,
Viața lor se-ascunde în fagurii-volume,
Cristalizată miere, miresmele postume.
Tableta îți va spune cu altele un nume
al meu, dar și pe-al viermelui din măr,

eu te învăț s-alegi minciuna de-adevăr,
să știi când se trișează, sunete anume,
găsite să îți placă nu sunt decât nisipuri,
sterile, unde omul e împânzit de cipuri.
Cred unii dintre ei c-ar ști, ce nu se știe,
ei holograme vor, nu sânge-n rana vie.
Scriu să se aﬂe-n treabă și lung și inutil,
Poet e doar maturul ce ascunde un copil.
E fericit s-audă cum se ciocnesc sublime
Cuvintele în spații, formând astrale rime.

Bătrânele pioase
Bunicile acestea
au fost cândva frumoase,
înaintează, lent,
înspre altar.
Sunt numai riduri,
boli și oase,
dar numele
ce tinere îmi par.
Monici și Adriane,
Mariile-s mai multe,
buchet uscat,
din care au rămas
nepieritoare umbre,
sau un ecou de glas.
Bunici prea înțelepte,
Bunici cu mulți nepoți,
cu multă grijă-n gesturi,
- din ele nu le scoți întind o mână albă...
Și, iată-le,
frumoasele de-atunci,
numai mireasma ierbii
din râpe și din lunci,
suave nume și silabe.
Cu brațele lor slabe
frământă prescura
de Paște.
Cu pași târșiți
se-apropie de El.
Iar El le recunoaște.
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Ovidiu Genaru
Pentru că

La țintă

Pentru că în unii se naște sluga și-n alții
răsare boierul
cărările
vor fi controlate de câinii electrici.
Vor fi mereu uși izbite și voci înăbușite
vor fi
îngeri... născuți cu malformații
vor fi chibrituri kaghebe.
Ceva nu merge. Ceva e kaput în mahalaua globală.
Se simte și un perpetuum mobile al durerii.
Și un anume sentiment de peșteră.
De hoardă
care se roagă în genunchi pentru binele lumii.

Când timpul pare că trece nepăsător legat la ochi
el de fapt
pe mine mă caută. Da
legat la ochi ca aruncătorul de cuțite la țintă.

Întuneric
Deseară eu voi ieși cu o doamnă obligatoriu cu
paiete
ca să punem în valoare licărul dulce
al Căii Lactee.
Licărul definitiv al morții.
Dă Doamne un întuneric de contrast
ca să găsim drumul spre casă

Noi
Spațiul miroase a urină demografică și a Chanel.
Noi gloata formăm ceva compact.
Un calup de proteine. Și nimeni n-o să ne ierte
că îmbătrânim între etaje.
Poliția sparge ușa. Poliția arestează aerul.

La demisol
La demisol croitorii cei mari din Valahia
croiesc straie noi din mantale vechi.
Sunt
orbi de o mie de ani. Iar patria e la subsol firește
cu instalatorii ei de țevi.
Perforată de cârtițe.

Americanii
Americanii au inventat rețeta cum să fii gras.

În saci
Să nu insistăm să nu reclamăm că la morgă nu avem
semnal la mobil.
E de ajuns să întredeschizi ușa să te convingi
că înăuntru e veșnicie.
La morgă telefonul sună doar în saci.

Grupă de sânge
Aseară am văzut un film colorat cu hemoglobină
umană.
Era de dragoste.

Tratament
Fake news
Cică un Satir bătrân din Bacău proorocea că mulțimea
nonimă se va avea în vedere.
Aiurea-n tramvai.

Hibernare cu pisici
Iarna asta toată familia hibernează la o mătușă din Bârlad
unde ne încălzim ECO
alintând o duzină de pisici birmaneze thailandeze
burgheze asiatice antialcoolice
antialergice
coafeze și tiroleze.
Toate foarte
foarte independente și naționaliste ca Franța.
Ce spui tu străine. Astmul e departe.
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În aortă toxine urbane.
Atunci hai să facem din lacrimi cuburi de gheață.
Hai să punem gheața în pahare
subțiri
hai să turnăm în pahare vermut
și hai să le bem homeopatic ca să fim fericiți.

Bacovia
Un bătrânel tare firav prin care trece luna
ca la Roentgen
un bătrânel ireal rătăcește bombănind
seară de seară
prin măhălăli care nu există
în căutarea unor cârciumioare de cartier
care vai
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nici ele nu mai există și
totuși pe-aici pe undeva mai bea câte un păhărel ca omu
învăluit în nouri de țigară
pierdut prin vreo magherniță de timp.
Se aud lătrând doar câinii miezului de noapte.
Și lumea e pustie.

Marx
Spune-mi te rog de unde are bani alcoolicul de la
mansardă
să vomite seară de seară pe scări
E simplu
de la Marx doamnă
de la plus-valoarea aia blestemată unealtă a
infernului.
Și tot de la Marx ni se trage și izgonirea din Rai.

Frica
Aseară m-a vizitat preotul să-mi panseze sufletul
zidit într-un corp învechit de zile.
Intrările ieșirile sunt păzite
de gratii.
Doamne frica noastră de moarte emană un miros
plăcut de iasomie.
De nemiloasă definitivă uitare.
De nimic. Da
niciodată.

Capul
Dacă mă întrebi îți răspund: omul e doar Capul.
Atât. El știe. El cunoaște.
Restul de la gât în jos e preistorie. Animal generic.
Viscerele. Pirosfera. Distanța
de la ameobă la girafă. Procesul.
Răspunsul l-am aflat
în bezna unei conversații
despre unghiile de la
picioare.
Relicve ale unor gheare date cu ojă.

Familie tânără
Acești doi tineri domni sunt foarte îngrijiți și
responsabili.
Au și un C.D. profesional exemplar.
Ei lucrează împreună la aceeași Companie
în același birou
și acasă dorm în același pat.
Au și un băiețel adoptat de la Casa de Copii
urmând
ca în viitor o barză gravidă să le aducă în dar
o fetiță dulce-dulce dintr-un cuib de vârf
de stâlp
dintr-un sat săsesc cu o biserică fortificată.
Din Ardeal.

Dimineți cu flori de câmp
Capela Sixtină
La opt unde locuiesc am și eu biserica mea interioară
Capela mea Sixtină
populată cu toți sfinții zilei extrași
din TV Mania. Avem legătura.
Bună seara America oriunde te-ai afla.
Prin cablu se scurge Occidentul în dormitor
ne invadează noile religii apoi
se digeră în stomac ca și crăpelnița McDonald.

Anacronică
Dumnezeule deodată apare un cal confuz pe
autostradă
potcovăind anacronic asfaltul
Și asta întoarce pe dos răstoarnă sparge
teoria
postmodernismului cu
ifosele lui globale cu tot cu profeții lui
totalitari.

Barbarii beznelor
Oraș sfârtecat de claxoane și reaua prevestire
a viitorului. Crematorii pentru idoli.
Apatrizi spulberând națiunile. Moartea
curcubeu.
Teama de meteoriți o frică necurată. Venind
prin catacombe
barbarii
beznelor. Ruguri de cărți.
Tehnologic aș putea vorbi la telefon cu Iisus.
Însă mereu va suna ocupat.

Stau ghemuit în bezna uterină și rod un cotor de măr.
Doar mama mă aude.
Parcă ieri a fost acum 86 de ani.
Un turțur de frig e amintirea sânului mamei
gheață
pe care pot s-o beau în dimineți cu flori de câmp.

Goliciune
Cum se piaptănă seara și până spre miezul nopții
își prelinge părul în îndefinit
unde vom fi și noi urmați
de un delir de fluturi
captți de feromonii goliciunii tale.
Sau poate sunt amanți din alte regnuri.
Afară fi-vor înstelări peste vremuri bizare.

Absență de femeie
Aud țipetele înjunghiate: să fi ajuns scrisorile
de dragoste la țintă?
Și doar venea să-mi inspire florile
venea dintr-un trecut orbitor
să mă sfâșie.
Cum ne dedam la crime mici în așternut
cum ne fumam gură la gură ca
înecații fără aer.
Cum construiam lehamitea de azi.
Cum.
Voi frezii parfumate
absență de femeie.
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Gheorghe

Grigurcu

„Care s[ fie politica lingu§irii?”
După cîteva zile estivale, acum, la final de martie (28-30 grade Celsius!), o amiază ursuză, cu un cer limfatic pe care crengile copacilor, unele
purtînd încă resturile frunzișului uscat din anul precedent, se întind aidoma unui protest frust, sugerîndu-mi nu știu de ce niște brațe muncitorești înțepenite, scheletice în mișcarea lor revendicativă.
 
Deșeurile care umplu viața în chip îmbelșugat, o îndestulează.
 
La Amiel, această caracterizare a provinciei ca deficit în lanț: „În orășelele noastre pline de invidie nimeni nu este îndeajuns de mare pentru
a fi generos și nimeni nu este îndeajuns de puternic pentru a fi binevoitor sau măcar drept”.
 
Care să fie politica lingușirii? E de dreapta ori de stînga? A. E.:„Incontestabil e de dreapta, implicînd o lume de stăpîni (creduli) și slugi (viclene).
O caricatură a dreptei”.
 
„Oricît de libertin ar fi un tînăr, încearcă mereu să se modeleze după
o schemă abstractă pe care o deduce, în substanță, din exemplul lumii. Iar
un bărbat, oricît ar fi de conservator, face ca valoarea sa să persiste tocmai
prin abatere individuală față de model. Aceasta provine din faptul că înțelegem doar încetul cu încetul că o linie de viață este creația noastră în
rădăcinile cele mai infime care o exprimă prin experiență. Neplăcerile tinereții provin din imposibilitatea de a face să coincidă propria experiență
cu modelul grosolan și schematic care a fost ales din lume” (Cesare Pavese).
 
O lege inclementă a vieții: o seamă de lucruri care nu mai dor se devalorizează.
 
A.E.:„Ai început odinioară o poezie închinată Clujului cu un vers care
se repetă în cuprinsul său: «Ce să mai cauți după treizeci de ani?». Dar nu
te-ai sfii să scrii, acum, «după șaizeci de ani?» N-ar degaja atari vorbe o răceală sepulcrală? Nu-ți impune vîrsta o pudoare analogă cu, de pildă, cea
a expunerii nudității?”.
 
Lingușitorul concede totuși la un sacrificiu. Își sacrifică, momentan,
vanitatea.
 
„Dacă te plîngi că suferi, trupește și sufletește, te plîngi de viață: suferințele sunt asperitățile vieții, fără de care n-ar exista viața, n-ar exista
esența vieții: eliberarea sufletului de trup, de greșelile trupului, de suferințele legate de trup. Micile suferințe sunt mișcarea lentă spre eliberare;
marile suferințe, atît cele trupești, cît și cele sufletești, sunt o eliberare mai
rapidă. Iar noi ne plîngem că suferim. Înțelege asta și vei vedea binele suferințelor, iar suferința nu va mai exista, așa cum nu mai există nici pentru
cel ce trudește” (Tolstoi).
 
De la o vreme zburăm nu pentru a cunoaște satisfacția înălțimii, ci pericolele sale, spre a ne feri de ea.

 
Prețul unui porumbel voiajor performant poate atinge suma de
150.000 euro.
 
„După ce i-a apărat pe cei care au încălcat legea în timpul pandemiei,
Avocatul Poporului apără acum pensiile speciale. Dacă ne gîndim că persoana aflată actualmente în acest post îi succede unei alte figuri încadrabile în aceeași galerie de personaje stranii, concluzia firească e că
următorul Avocat al Poporului n-ar putea fi altcineva decît Adrian Severin”
(Dilema veche, 2020).
 
Scriptor. Iubirile fericite se exprimă nu o dată dificultuos, nesatisfăcător, deoarece textul devine gelos pe autoritatea lor. De o parte instanța subiectivă, informală, de cealaltă parte instanța obiectivă a formei ce reifică,
blocîndu-se.
 
Viață „fericită”? S-ar prea putea să fie o stare de care nu-ți dai seama
că o trăiești, precum atunci cînd nu-ți dai seama că dormi (în absența viselor).
 
„Familia Regală din Spania se confruntă cu un uriaș scandal mediatic,
după ce Curtea Supremă a țării a anunțat, în iunie, deschiderea unei anchete legate de fostul rege, Juan Carlos, într-un caz de corupție. Fostul
monarh este bănuit că a transferat fonduri oculte într-un cont al fostei
sale amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, o antreprenoare daneză,
cu care a avut o îndelungată relație. La sfîrșitul lunii august, aceasta a declarat, pentru BBC, că cei 65 de milioane de euro primiți de la regele Juan
Carlos n-au fost altceva decît un «cadou generos», și nu o tentativă de
spălare de bani” (Formula As, 2020).
 
În unele secvențe ale efemerului, eternitatea arde cum o torță. Se certifică astfel mistuindu-se.
 
Scriptor. Te întrebi dacă ți-ar plăcea să mai faci un lucru pe care nu-l
mai dorești acum, după ce a trecut un timp umplut cu tine însuți în conivență cu multe și mărunte, astfel încît nu mai ai distanța necesară, acea
senzație fremătătoare a nemaiîntîmplatului, decisivă, în fața obiectivului
tentant odinioară.
 
Senectute. Momente către sfîrșit, cînd nimic nu-ți mai pare a fi relevant, nici măcar sfîrșitul.
 
Mitologie. Zeii și dezamăgirile noastre confruntîndu-se fără încetare.
 
„Este absurd să crezi că o mecanizare completă transformă omul în
mașină. Nu, îl transformă în bestie. Mașina are, o, hai să spunem, «psihologie» foarte simplă; e blîndă, e transparentă în dorințele și putințele ei, e,
mai ales, icoana unei ordini interioare și a unui simț al ierarhiei foarte impresionant. Nu trebuie să ne fie teamă de mașini, ci să ne ferim de comerțul lor. Acum, cînd «umanitățile» sunt atît de puțin frecventate,
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spectacolul mașinilor este o propagandă admirabilă pentru ordine, pentru ierarhie, pentru stil” (Mircea Eliade).
 
Într-atît mă regăseam în prietenia mea de căpetenie, cea cu V. L. (las
la o parte cruda decepție, inexplicabilă, cu care s-a sfîrșit), încît moartea
sa mi s-a părut și mi se pare și azi neverosimilă. E ca și cum eu însumi n-aș
mai fi în viață, azi, cînd aștern prezentele rînduri…
 
Senectute. Nu mai aspiri la utopia păcii cu lumea. Te mulțumești cu
prelungirile armistițiului.
 
„Înseamnă să te iubești foarte puțin dacă urăști pe cineva, dar înseamnă să urăști pe toată lumea, dacă nu te iubești decît pe tine” (proverb chinezesc).
 
Poet. Are verb într-o admirabilă lucrătură filigranată, dar n-are ceea ce
se cheamă suflu. Creația sa aidoma unui obiect scump, meșteșugit pînă
la sațietate, scos în grădină, tînjitor sub zborul deasupra sa al fluturilor.
 
A.E.:„Destinul lui *? Nimic nu i-a reușit de fapt în viață decît iubirea, iubirea dureroasă vreau să zic. E mult, e puțin? Scrie Simone Weil: «Providența e decidentul, deși s-a afirmat că în ochiul său nu există distincție
între cantități»”.
 
„Că motanii pot lipsi de acasă cu zilele, o știu toți iubitorii de pisici.
De regulă, ei se reîntorc arătînd ca după război: mai slabi, obosiți, cu urme
de altercații pisicești. Nu este și cazul unui motan din Nordul Thailandei,
care a venit după trei zile sătul, rotofei și dator vîndut. La gît purta chitanța consumației pe care o făcuse la o pescărie și adresa acesteia. Mergînd să o plătească, stăpînul pisicii a aflat că plimbărețul se uita atît de
pofticios la vitrinele cu macrou, încît a primit deîndată trei bucăți. 5 euro
nu este o datorie atăt de mare, nu vrem să știm ce s-ar fi întîmplat dacă
intra într-un cazinou” (Dilema veche, 2020).
 
Neverosimilă zi de repaus acustic, la munte. Tăcerea umple spațiile
fără glas astfel cum mierea umple fagurii.
 
Ura: în cel mai bun caz, o formă barbară a justiției.
 
Se întîmplă ca un segment„fericit”al zilei să radieze în întregul acesteia, nu ca o dispoziție a ta, ci ca un factor transpersonal de armonizare a
tuturor componentelor sale, de idealizare a lor prin ele însele.
 
O mare iubire, indiferent de finalul dramatic căruia îi poate fi sortită,
cuprinde in nuce propria-i realizare, astfel cum sămînța unei plante cuprinde virtualitatea plantei ce va să vie.
 
„În Marea Britanie a început campania de vaccinare împotriva Covid19. Unul dintre primii care s-au imunizat se numește William Shakespeare
și are 81 de ani. Pe ceilalți nu se știe cum îi cheamă și nici nu vor fi reținuti
de istorie” (Dilema veche, 2020).
 
Misterul lucrurilor rezidă atît în suprafețele cît și în profunzimile lor,
atît în prezența cît și în absența lor. Nu-l putem localiza, nu-l putem limita.
 
A.E.:„Un autor care te lingușește e dezagreabil, o autoare cate te lingușește e oripilantă”.
 
„Există oameni destinați să fie proști, care nu fac prostii numai din
proprie alegere, ci și siliți de soartă” (La Rochefoucauld).
 
Spre deosebire de memorie, amintirea conține un coeficient de neîntîmplat care-i asigură mirabila capacitate de seducție.
 
„Adolescenta Chalwa Ismah Kamal, de 14 ani, din Purworezo, Java
Centrală, Indonezia, a devenit vedetă internațională după ce a postat pe

rețelele sociale cîteva fotografii cu animalele ei de companie preferate.
Este vorba de 6 pitoni birmanezi uriași care au între 2 și 4,5 metri lungime.
Chalwa a crescut cu reptilele și s-a filmat în timp ce le spală, le plimbă, le
mîngîie și se joacă în curtea casei cu ele. Și pentru că îi este greu să le
scoată la plimbare întrucît sunt foarte grele, Chalwa e ajutată din cînd în
cînd de fratele ei” (Click, 2020).
 
Senectute. De cîte ori relevanța e provizorie, de cîte ori derizoriul e
cronic? Învățăcel ești al existenței, în continuare.
 
Amoralitatea inteligenței, inteligența difuză a bunătății.
 
„Jucăm de atîtea ori roluri favorite în fața lumii și le repetăm mereu în
sinea noastră, încît ne referim mai lesne la mărturia lor fictivă decît la
aceea a unei realități aproape pe de-a-ntregul uitate” (Proust).
  *
A.E.:„Să nu-și imagineze o autoare că lingușirea pe care o practică e
altceva decît o speță de prostituție. Cu mai mult ori mai puțin dichis decît
cea propriu-zisă…”.
 
Te desparți de lume prin clipele faste, întrucît cele decepționante își
așteaptă în chip reflex revanșa.
 
Suferința în poezie ca temă, suferința în poezie ca propria-i natură.
 
„Cinste bisericii. Intervențiile ei admirabile în ceea ce privește formarea spiritelor. Un întreg studiu «psihologic» ar fi de făcut pe invențiile ei.
A creat practici – un orar mintal. Breviarul este o idee admirabilă. «Meditația» la oră fixă. Ziua bine împărțită. Noaptea sub priveghere. A înțeles valoarea ivirii zorilor” (Valéry).
 
„Visul sfinților: să fie săraci, întrutotul săraci, pînă și cu spiritul, rămînînd doar în Spirit” (Monseniorul Ghika).
 
Senectute. O seamă de indisponibilități fizice care au veleitatea de-a
căpăta reprezentanță la etajul psihic. Nu o dată pretinzînd acolo autoritate socială.
 
Perspectiva noastră spiritualmente decisivă e trecutul, oricît de perdant ar fi în anumite episoade, iar nu viitorul, datorită certitudinii pe care
ni-l oferă infinitul său. Oare Paradisul nu-l girează?
 
Suferința: o poartă prin care trece ea însăși.
 
„În muzeele italienești, micile ecrane pictate pe care preotul le ține
în fața condamnaților pentru a-i feri de priveliștea eșafodului. Saltul existențial este acest mic ecran” (Camus).
 
Vechiul adagiu„există bolnavi, nu boli”, constituind lirismul funciar al
medicinii.
 
„Ca un fel de echitate între mine și lume (o echitate care mă cufunda
încă mai iremediabil în uniformitatea materiei brute), convingerea că
obiectele puteau fi inofensive, deveni egală cu teroarea ce cîteodată mi-o
impuneau. Inofensivitatea lor venea dintr-o lipsă universală de forță. Simțeam vag că nimic în lumea asta nu poate merge pînă la capăt, nimic nu
se poate desăvîrși. Ferocitatea obiectelor se epuiza și ea. În felul acesta se
născu în mine ideea imperfecției oricăror manifestări în lumea asta, fie și
supranaturale” (M. Blecher).
 
Locul comun: o manieră de a te economisi. Extravaganța: o manieră
de a te risipi.
 
Senectute. Cu fiecare an viața se scurge implacabil din ființă, uneori
abia audibil cum un murmur, alteori silențios, astfel încît nu-ți mai poți
certifica nici viața, nici moartea.

Balcanica
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Nastratin versus Nastratinisme
mirceA mutHu

C

alea lui Nastratin (Napoca Star,
2020), schițată de la nașterea înțeleptului arab pînă la moștenirea acestuia și restituibilă, desigur parțial,
din mozaicul biografic, istoric dar și sapiențial este acest „studiu monografic“ semnat de Iulian Dămăcuș, de fapt un fermecător eseu a cărui urzeală este alcătuită,
proritar, din învățăturile cu țintă paremiologică răspîndite în Orientul apropiat și nu
numai. Viața celebrului Hogea Nastratin
(aprox. 1208-1284) ne situează într-un prezent eternizat în primul rînd prin istorioarele prețuite în imperiul arabo-otoman
cînd, ne încredințează autorul, Hogea
„alege Măgarul ca punct de reper în funcție
de situație“. Pelerinul s-a identificat pînă la
urmă cu legenda prezentă și în arealul sufismului apărut mai întîi în jurul anilor 8oo,
acesta fiind reprezentat, printre alții, de AlFarabi (cca 870-950) sau, mai tîrziu, de AlGhazali (1059-111). Sufismul, acest „adevăr
fără formă“ (Ibn El-Jalali) în temeiul căruia
„te poți afla în lume fără a-i aparține“ (Gurdjieff) exprima doctrina iubiririi universale
prin excluderea oricărei determinări sau
constrîngeri în aspirația pentru unirea cu divinitatea la care se atașa de pildă arabul
spaniol Ibn-Arabi (1172-1240), într-un fel
contemporanul lui Nastratin: „Inima mea a
devenit capabilă de orice formă, este o
pășune pentru gazele, o mănăstire pentru
monahii creștini, un templu pentru idoli, Kaba pelerinului, Tablele Legii și Cartea Coranului. Eu sunt întruchiparea iubirii“ (în
Cartea înțelepciunii, Editura Herald, București, 1973). Altfel, animalul domestic amintit, măgarul cu grai omenesc, se reiterează, presupunea Idriesh Shah, și în Perspectiva cămilei: „Cineva întrebă odată o
cămilă dacă prefera să meargă la urcuș sau
la coborîș. Cămila zise: ce contează pentru
mine nu e dacă urc sau cobor – ci povara
din spinare“ (Calea sufită, Editura Herald,
București, 2001). Intr-o altă variantă, de astă
dată fără autor dar intrată în inventarul
parimiilor turcești cămila este întrebată de
Nastratin dacă-i place mai mult coborîșul
sau urcușul iar răspunsul acesteia („Ce au

făcut cu drumul neted, l-au înălțat la cer?“)
este în același timp unul continuativ dar și
diferit indiferent că-l întîlnim pe Hogea în
limbile persană, turcă, bosniacă, albaneză,
azeră, uzbecă ș.a. Tipologic vorbind, confrații mai mult ori mai puțin cunoscuți ai
imamului peregrin sunt numeroși în lumea
otomano-arabă cu prelungiri și în Europa
medievală ilustrînd școala filosofiei practice
pe portativul sophos-ului popular. Acestuia
i se pierde/substituie adesea chiar numele
supra- viețuind însă în pilda resemantizată
de mentalul colectiv ce, în plus, leagă epocile într-un continuum axiologic și etic. Aici,
în paginile evocative Iulian Dămăcuș împletește biografia învățatului cu parimia și
parabola ca părți integrante din umanismul
pre/islamic și apoi otoman al țărilor arabe.
Persoana „născută la Șivrihisar“ părăsește
viața pămîntească la Arkșehir dar ea se prelungește, de-a lungul veacurilor, într-un veritabil personaj ce devine, în mod treptat,
unul ficțional, acesta rămînînd, subliniază
autorul, un as al „humorului“ constitutiv, e
adevărat, și sufismului căruia i se datorează
- acesta din urmă incluzînd și „a patra cale“
teoretizată de modernul Gurdjieff - ascendentul darului rostirii, care s-a prelungit din
perioada preislamică concurînd chiar și literatura scrisă din istoria arabo-otomană.
Astfel, ficționalitatea debutează cu traducerile/ împrumuturile și continuă cu un
Hogea Nastratin mai puțin ca autor și, treptat, în calitate de personaj tutelar rezultatul
fiind așa numitul nastratinism discutat asiduu - ca să exemplific - și în literatura română. Dimitrie Cantemir, într-adevăr, „amintește despre existența unui kitab conținînd
năzdrăvăniile lui Nastratin, scrise în limba
turcă“. Ulterior, descoperind „caracterul cosmopolit“ al snoavelor, mai exact, „relațiunea
de filiațiuni între Nastratin Hogea, Tilu-Buhoglindă și Povestea vorbii, în care găsim
una și aceeași poveste, cîteodată prea puțin
schimbată“, Mozes Gaster sublinia cel dintîi,
în 1883, apartenența firească la folclorul turcesc. Același, într-o Introducere la Povestea
vorbii (1936) preciza că „Nastratin Hogea
este luat de-a dreptul dintr-o carte popu-

lară turcească“ apărută, cum se știe, într-o
primă ediție, la Constantinopol în 1837 cu
titlul Glumele lui Hogea Nasr- eddin Efendi.
Ulterior, Lazăr Șăineanu trimite, spre exemplificare, și la traducerile în franceză efectuate după originalul turcesc de către I. A.
Decourdemanche în 1876. De aici însă
ideea unei transpuneri autohtonizate va fi
reafirmată de Nicolae Iorga pe la 1904
într-un medalion închinat celui pe care îl
numea „un Anacreon în papuci“. Aceasta,
după ce amintitul Lazăr Șăineanu, revizuindu-și întrucîtva judecata inițială, constatase că istorioarele despre și cu înțeleptul
de la curtea lui Timur-Lenk „circulau înaintea lui Anton Pann, introduse fiind pe cale
orală.“ Teza traducerii, înțeleasă în mod
treptat ca adaptare, susținută de Șăineanu,
va fi preluată de Paul Cornea și Vladimir
Drimba, acesta în Surse romînești pentru dialectologia turcă - Scrierile turcești ale lui
Anton Pann (1962) situîndu-ne astfel pe
platforma, atît de mobilă, a migrației motivelor și unităților narative. Filiațiile între
snoave și „nastratinisme“ în care Hogea
devine mai mult un actant al istorioarelor
apar în ediția de Snoave (1935) a lui Petre
Ispirescu, îngrijită și prefațată de Constantin Fierăscu. Ca și în cazul unei narațiuni
celebre precum Archirie și Anadan cercetarea modernă s-a deplasat sensibil spre
prezența dublă, aceea de autor și, în același
timp, de personaj antonpannesc. Așa se explică faptul, constată autorul, că de multe
ori „Nastratin Hogea este prezentat ca un
înțelept, dar care se comportă într-un fel
straniu, prin cuvintele sale ciudate, enigmatice, care te fac să te îndoiești de înțelepciunea lui, mai ales că folosește cuvinte/
expresii grosolane, chiar vulgare“. Iar cît
privește măgarul legendar acesta supraviețuiește și el în memoria colectivă drept
„personajul demn de a fi tovarăș de drum
pentru Nastratin care, călărind normal, vede
lumea spre care se îndreaptă, iar călărind invers, vede lumea pe care o părăsește“ într-o
dublă perspectivă multiseculară.
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IoanFlora–acvaticul §i alchimicul din poezia Iapa Dun[rea

I

G. Vulturescu

oan Flora (n. la 20 dec.1950, Satul Nou, com. Panciova, Banatul
Sârbesc – m. la 3 febr. 2005, București) și-a trasat modernitatea
poeziei săpându-și albii proprii prin contemporaneitate („clocotrism“, „direcția textualistă“ și „optzecism“) într-un spațiu al tradițiilor balcanice - românești, mereu neașezate, neliniștite, unde memoria e „asasină“ iar poetul trebuie să juxstapună istoriei o permanentă oglindă - apele Dunării - cu tot ce duce în viiturile ei și cu tot ce
este pe maluri. „Percepând istoria ca pe o înregistrare personală de
date prin memoria individuală, scrie Mariana Dan, Ioan Flora își construiește o identitate creativă, deci o viziune personală, care refuză
orice implicații ale metadiscursului identitar venit din afară...“ (Ioan
Flora, starea de fapt ca „poveste adevărată“, în Simpozionul Internațional Ioan Flora, Novi Sad, 13 mai 2010, Ed. Fondul Europa, Novi
Sad, red. șef Pavel Gătăianțu, p.14).
„Identitatea“ pe care o acceptă Ioan Flora este ca „un pliu suspensiv situat între două idiolecte complementare“ (Marin Mincu, Ioan
Flora,în O panoramă critică a poeziei românești din se-colul al XXlea, Pontica,2007,p.1022) pe care, cu o „mare vitalitate“, o „descrie“
adoptând-o pas cu pas, după un tipic cantemiresc - cu ierbare, clasoare, acuarele cu crustă prozaică,colaje cu amprente și sigilii arhaice,
cu falii din ținuturile rămase după cutremure și războaie. De aici o
viziune a „scriiturii stenografice a realului“ (Al. Cistelecan) percepând
realitatea într-o textură vizuală - ca funcție a ochiului - în care intensitatea trece asupra unei „identități“ ființiale, accentuată, în care se
războiește încleștat „cu trupul“(Formă accentuată), cu starea lui de „a
fi viu“, de poet care„a văzut și a aflat“ (p.176, vom cita poemele după
ediția Iapa Dunărea, Ed: Cartea românească, 2003): „Aici e albastru.
Totul mi se pare a fi/de o mai mică importanță/decât faptul că încă
exist...“ (În afara oricărei practici romantice).
Încet, încet, „identitatea“ ființială are tușe mai pronunțate decât
spațiul româno-sârb, printr-o scriitură în care „dicteul automat“ este
„toiag patriarhal“ (Iapa Dunărea) și certifică, precum ramura de răchită a fântânarilor,semnele particulare ale unui topos dunărean,
locus amoenus, al „caselor cu chirpici“, cu „drumuri comerciale, imperiale, răsăritene“, cu „bovine și oi, paie, bălegar, oameni stând pe
vine la foc“, cu „limbi hibride, hagialâcuri“ (Drumuri imperiale, răsăritene), cu „jocuri de noroc“ și „balcanicii deconcertați făcând pe domnii“ (Balcan-expres).
Limbajul se aglutinează, coabitează „de la cel colcvial la cel eseistic și de la cel pretențios, cărturăresc, rafinat la cel de tip folcloric“
(Mircea Bârsilă, Poezia lui Ioan Flora, Discobolul, 2020), dar, mereu,
apare o raportare la Dunăre, ca un jalon al apartenenței: „În apele
Dunării se oglindeau impasibil stelele...“ (Oglinzile de marmură, VI,
Capul zburător); „în nămoloasa carne a Dunării“(Țărancă cernită);
„Dunărea în ușoară creștere“(p.46), sau: „Bate vânt dinspre Dunăre,
înnoptezi, faci contabilitate...“ (Terapia muncii); ori: „nici poezia nu te
poate scoate basma curată, nici tinerețea/și nici toată Dunărea...“ (Traficantul de tata).
Însă, în orice moment al viiturilor lexicului său, poetul are controlul asupra fiecărui cuvânt, pe care-l vizualizează - ridicându-l ca
valul pe o creastă - potențată de simboluri ascunse -, fie îl estompează
într-o acuarelă care șterge granițele dintre statuarul rigid și fluidul
ludic lăsat în voia recuperatoare a memoriei: „Îmi amintesc perfect,
butoaiele cu pere putrede/erau bune de dus la cazan,/pe stradă treceau la nesfârșit șiruri/carele cu porumb și câte o căruță albă, cu coviltir,/burdușită cu mere și țigani, iar noi citeam poezie/.../Îmi amintesc
luptam din răsputeri pentru instituirea versului liber/la mai toate
ceremoniile de iarnă...“ (Îmi amintesc perfect).

După cum se vede, notațiile lui Ioan Flora trec, cu ușurință, din
realitatea nudă în sugestie caleidoscopică, prin înglobarea straturilor
narative, reflexive, fără să-și piardă, fiecare, densitatea culorii: „Poemul
sare,de regulă, notează și Al. Cistelecan, din ritmul nominativ în ritmul vizionar...“ (Inventare și parabole, în rev. Cuvântul, Anul VI, nr. 1
(273) ian. 2000). Îl ajută în acest„salt“ ...fundalul de ceață de pe Dunăre
- fundal care-i personalizează viziunea lui Ioan Flora, pigmentată cu...
„material“ amintind de lucrările lui Maxim Dumitraș - „veșmântlocuire-cuc“ - „locuirea drept capacitate de a găzdui atât cucul, cât și
poemul/cucul care prin definiție neagă locul,/cucul din pene și zbor,
cucul,/din lut, din smalț...“ (Iapa Dunărea).
Se instituie o atmosferă a penumbrei, a ceții, care favorizează somnul, viziunea, visul: „Între Timiș și Dunăre, hățișuri de ceață“ (Vrabie
de câmp), sau: „Lună de toamnă, movile de apă și ceață...“ (p. 36).
Plantele, copacii („trestia și pipirigul“, p. 44; „salcâmii hărțuiți de spațiu
și ger“, p. 36; „cerul ud“, p. 51) favorizează doar „contururi șterse ale
obiectelor“(p.18), ochiul e „năpădit“(p. 44) de cruditatea acestui spațiu care stă sub semnul acvaticului. Despre apă și binefacerile ei Ioan
Flora scrie cu o vădită benedicțiune permițânu-și transgresări între
„granițele“ unei naturi (cu stânci, mlaștini, ierburi) care-l atrage pe om
în concupiscența fantasmelor dar și în ferocitatea diurnă a istoriei:
„...Fără apa râului care trece prin cetate,sunt osândite morile/și
meșteșugul tăbăciului, și atelierele de lână și vopsitoriile...“ (p.330).
Răsfoind cărți vechi (Codex Latinus Parisimus - „un autor din secolul al XIV-lea, care a stat o vreme prin preajma lui Sigismund de Luxemburg, la Timișoara, se pare“, precum declară poetul într-un
interviu din 1997 cu Adrian Alui Gheorghe), cu autori și nume inventate, precum făcea altădată J. L. Borges, Ioan Flora laudă grădini cu
ape, fântâni arteziene dar și insistă asupra invențiilor tehnice privitoare la „ridicarea“ apei și „depozitarea ei la înălțime“ (Despre depozitarea apei la înălțime). Imaginea din Havuzul are forța din boltirile
eminesciene sprijinite „din arc în arc“: „E clipa când se construiesc
poduri de gheață pe alte poduri/de gheață, iar apa este scoasă din
hăuri și chiar dacă nu rupe/ părâmele și nu sfarmă corăbiile, e bine să
fie, ferecată în lanțuri...“ (p. 328).„Ferecarea“ apelor nu e un act vrăjitoresc, ci intră în șirul mare al înfăptuirilor umane (digul cu care Faust
a desecat mlaștinile, zidul cetății Uruk ridicat de Ghilgameș), al
celor care cunosc legile naturii („apa revine la locul de unde a purces“,
p. 330). Punerea în mișcare a roților de apă are chiar binecuvântarea
bisericilor fiind folositoare oamenilor: „pentru organele sunătoare și
pentru a înălța laude/ lui Dummnezeu“ (p.330).
Motivul apei (Dunărea) îi jalonează spațiul propriu al discursului
său - în poezia Ideea de spațiu - el vorbește despre un „statut fluvial“,
despre o coabitare a „focului și a cenușii“, iar stilul său devine imprimat, injectat cu acest fluid vital,ca o „divinitate marină“ (p.14).
Amestecul de stânci, noroi, mlaștini, ierburi și pietriș îi marchează „libertatea de gândire, libertatea de expresie“ (p. 233) care l-a condus
spre această capodoperă - Iapa Dunărea (scrisă între oct. 1994 - martie 1999).
***
Poemul e gândit intertextual - cum ne-a obișnuit Ioan Flora, ca o
mărșăluire „prin ploaie“,„prin partea balcanică a inimii mele“ - Deșert
nemărginit, V -, cu explorări, nu a unor rescrieri istorice a toposului
Dunării, ci a unor coincidențe revelatoare, a unor afinități prin alchimii
și prelungiri literare (Gellu Naum, Ilie Cleopa, Victor Brauner, Maxim
Dumitraș, C. G. Jung) legate prin invocarea filosofului - șaman și poet
- Epimenidos din Cnossos. Invocarea lui ritualică este, de fapt, o
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„deconspirare“ a adeziunii sale pentru practicile orfice (știindu-se că
filosoful propovăduia cultul lui Apolo Hiperboreanul), pentru miraculosul literelor (de asemenea, se știe că pe trupul filosofului mort
s-au găsit imprimate litere, purtătoare de încărcătură profetică).
Epimenides avea darul de tămăduitor și predicator: „Epimenide...
Pielea ta e imprimată cu litere...“, scrie poetul Ioan Flora venind ca la
un oracol și arătându-i „mădularele morfologice ale iepei mele pe
nume Danube“.
Asocierea și dedicația poemului - lui Gellu Naum - nu e întîmplătoare: „scorbura“ (din Zenobia) este căutată pentru redobândirea
„conștiinței de sine“, somnul regenerator al lui Epimenides (care a
adormit păscând oile și s-a trezit după ani preocupat să-și caute oița
pierdută). C.G. Jung este invocat pentru conceptul alchimic de nigredo - cu înțelesurile de nox, melancholia ca „principiu vital“ al lumii
care „moare și învie“ : Anima media natura corespunde sufletului
platonician al lumii și Sophiei din Vechiul Testament „(C.G. Jung,
Opere complete,14/2, Mysterium Coniunctis, trad. de Daniela Ștefănescu, Ed. Trei, Buc., 2006,p.330).
Starea saturniană nigredo este numită și „stare a incubației“, ca
„punct de pornire pentru operă“, cunoscută și sub denumirea de „cap
de corb“ - de altfel, Ioan Flora avea preferințe în lirica sa pentru pasărea
„nopții“, bufnița - nycticorax, care este o allegoria Christi, respectiv a
ostiei, pentru că el, corbul, la bătrânețe, când nu-și mai poate hrăni
puii, „se dă acestora drept hrană“ (C.G. Jung, op. cit., pag. 329). Motivul
îl întâlnim încă din volumul O bufniță tânără pe patul morții
(„...imaginam,/vedeam bufnițe bătute în cuie...“ - Pe dealuri în sus).
Preocuparea lui Ioan Flora pentru sensurile alchimice ale stării de
nigredo apar încă din Memoria asasină, un poem explicit în acest sens
fiind Nigredo și umbra: „...Carl Gustav Jung și alchimia,/spiritus mercurius, nigredo și umbra,/adevărul materiei,/ nadirul și cvauda pavonis
și mai ales sângele/acel rubedo în stare să recupereze existența umană
/în ansamblu,/ reansamblarea sufletului la loc...“ (p.148). Avem aici cele
trei stări ale „soarelui negru“ (solem negrum) din Tractatus aureus
unde apar și cei trei corbi de pe„muntele filosofiei“ -„Niger,qui caput est
artis, albus, qui medium est et rubeus, qui finem rerum omnium imponit“
/Unul negru, care este principiul inițial al artei, unul alb, care este mijlocul, și unul roșu, care aduce sfârșitul tuturor lucrurilor“ (op. cit. p. 330).
De remarcat că Ioan Flora nu merge pe linia poemului-catren„cu
semne imemoriale,/gama,ying și yang“ scris de Gellu Naum în 29
nov.1992 (vezi poemul Nigredo, în Gellu Naum, Despre identic și
felurit, antologie îngrijită de Simona Popescu, Ed. Polirom, 2004,
p. 424), ci pe cele trei semne„înveșmântate“ în nuiele, în lut și pleavă
ale lui Maxim Dumitraș, mult mai aproape de materia și vitalitatea
spațiului său dunărean: „Veșmânt, locuire - cuc,/poemul din nuiele
împletite, din lut, din bălegar/și rășini sintetice, poemul prăbușit în
cuc,/în lut, în smalț...“ (Iapa Dunărea). Deși este fascinat de poetica lui
Gellu Naum - la care găsim trimiteri și în poemele Pisica ideologică
(1 și 2) inspirate tot de o expoziție„de artă obiectuală“ - cred că în Iapa
Dunărea poetul Ioan Flora își jalonează o ...ruptură de poetica lui Gellu
Naum:„Epimenide... s-ar putea să plec, scorbura ta de gorun/ nu mai
e scorbură și nu mai adăpostește somnul visului/ după atâtea decenii
încheiate...“ (p. 336). Credem că poetul nu își mai găsește substanța
filosofică și poetică în remediile somnului („Epi“, de la Epimenide,
înseamnă „somn“), în „locuirea în scorbură“(vezi paginile din Zenobia, pregătirea„pentru hibernare“), ci este mai atras de„arta ca modalitate de a sfida timpul și vremile“ (Pisica ideologică, 1) declanșată de
expoziții, în ambele poeme.
S-a vorbit despre multitudinea „registrelor poetice“ (Al. Cistelecan) pe care le utilizează Ioan Flora. În Iapa Dunărea se văd și vechi
„sigili“ ale simbolurilor acvatice eminesciene (ca și Dunărea, și Insula lui Euthanasius din Cezara sunt„un centru al lumii“, cum sublinia
Ioana Em. Petrescu), ale metaforei „apelor originare“ care fac posibilă
purificarea și resurecția vieții, a individului. Dar nu această cale, a
„practicilor romantice“ (trimit la poemul În afara oricărei practici
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roman- tice), este a dicțiunilor sale: limbajul său poetic este a „notației
comentate“ (Adam Puslojic) care reclamă „subtilitate și abilitate
supremă“, de„cronicar citadin“, cum se autonumește în Scriptor.
Densitatea notațiilor (unele năravașe, precum apele fluviului),
aglomerările de obiecte și locuri din versurile sale sunt un hipertext
în care simțim, ca și Ludwig Wittgenstein, că o propoziție „ar fi putut
foarte bine să stea ca titlu al unui capitol în cadrul căruia să se facă
mai departe dezvoltări...“ (L.Wittgenstein, Scrisori despre Tractaus,
Humanitas, 2012, p. 18). La astfel de „enunțuri“ se referă poetul în
Peretele unei case memoriale: „...Enunțuri din Tractatus/Cuvintele,/la
egală distanță între mine și lucruri/Fraza cea mai limpede cu putință.
Focul...“ (p.28).
***
Ioan Flora dezavua „liricul“ pe care-l găsea „parazitar („...Compromițătorul, fascinantul, parazitarul fior liric“ - Eseu pe o temă dată
sau despre fiorul liric) și despotic pentru fluxul poetic, dar era conștient de „magia“ lui, prin care trecuse, ca orice poet, arsese etapele:
„trecusem de la liric la desfășurările epice“ (Vânătoare specială) și
ajunsese la o „transpunere a realității în act de reflexie“ (Traian
T.Coșovei).
În consecință, modalitatea sa poetică are o componentă a „gardului de nuiele“ după transpunerea realului lui Maxim Dumitraș în
reflecție: „capacitatea de-a găzdui atât cucul cât și poemul“ (p.336),
o strădanie de fixare („locuire“) cu țăruși, o aglutinare de materiale, o
„zidărie“ cu palisadă: „...sârmă, făină, lemne, iconostas,/o chivără mică
pentru voievod, cumpănă, cuie,ceară pentru masă...//...clește, rucavițe de bogasiu alb, bumbi de argint auriți...“ (Catastih). E o„stihuire“
- stivuire aici, „meșteșug“ greu de înfăptuit ca o „scriere de tip gotic
textualis“ (Iarba-jumătate om), ca un„document“ (Poezia-i document,
mi-am spus) în care pot sta alături: „mercurul, dragonul, balaurul și
zmeul, cerbul de aur“ (Privirea ghimpată) dar și „gestionarul, mecanicul, contabilul, peștele, țesătoarea, animatoarea, casiera...“ (p.55),
E vorba, cum bine spune Gh.Crăciun, de„un nou principiu poetic“,
acela al listei, concretizat într-o aproape maniacală plăcere a enumerării“. Însă, aceste „liste“ nu au un principiu „economic“, contabilicesc, lipsește orice interes pentru o aproximare a unei cantități sau
sume, ea e o notație-privire „de voie“, soldățească, pentru că în spatele
acestei câtimi vibrânde, prin însăși alăturarea lor, stă un ochi cinematografic - veghetor? vânător? Autorul ne indică doar, în mai multe
poeme ca niște note regizorale, că există un„plan apropiat,“ un „plan
mediu“ (Scenariu cu îngeri) sau un„prim-plan“(„În prim-plan, deconcertați, stingheri ca într-un spectacol prezentat de o trupă ambulantă“) și, desigur, „planul de ansamblu“: „În planul de ansamblu al
tabloului - căruțe cu coviltir,/ valahi în port național, muzici cu lăutari
și tobe, alămuri, /iar sus - un cer caustic și gri/ încremenit acum două
secole...“ (Tablou de epocă).
Vedem că Ioan Flora nu mișcă doar un aparat de fotografiat, precum se mișcă reflectoarele de pe zidul închisorilor, ci e participant - cu
lumina răscolitoare - la „asedierea realului“(p.115), ca și cum ar„picta“
cu lumină: „...Pictezi, așadar, câmpul de primăvară târzie,/incizii de
verde și aur,/o uimitoare casă albă,/un zeu,/un posibil interlocutor
ideal...“ (Triumful morții). Privirea sa scormonește,caută,nu inventariază,ci încearcă să dezlege legile ascunse ale oamenilor implicați în istorie: „Aștepți să-și dea arama pe față...“ (p. 114).
Poetica sa nu e în răspăr cu memoria colectivă a locuitorilor din
spațiul dunărean, nu e opusă ca o contra-realitate la Dunăre: limbajul său e o personificare a ei - când învolburat precum apele sale la
Cazane, crud, ca atunci când valurile răstoarnă bărcile pescarilor,
limpede precum ochiurile dintre meandrele cu stufărișuri, majestos
precum aura cetăților Golubăț sau Smederevo în nopți cu lună când
pare o trenă a mantiilor de regi încoronați de-a dreapta sau de-a
stânga malurilor.„Dunărea“ este cea care întreține saga toposului balcano-român-european, un cântec despre locuire al unui bard înzestrat.
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Mihai Măniuţiu

„Am convingerea c[ vom intra
într-o alt[ normalitate,
mai... normal[ decât cea de acum“
stimate maestre mihai măniuțiu, cariera dumneavoastră
este legată de orașul în care apare revista noastră, cluj. Ați
absolvit totuși studiile de regie la bucurești. Ați montat
spectacole și în alte orașe, în alte țări. ce are specific clujul
artistic, ce vă leagă de el, ce alte locuri (artistice) apreciați
anume ?

„Un anotimp în infern”. A fost un șoc! Și n-am mai avut îndoieli în
privința a ceea ce îmi doream să devin.

Fiecare scriitor, presupun, își are bârlogul lui, vizuina lui cu
fantasme. S-a întâmplat ca vizuina asta, pentru mine, să fie la Cluj.
Ce îmi place la orașul ăsta este că e suficient de mare ca să se
petreacă multe lucruri în cuprinsul său, dar nu atât de mare încât
să te absoarbă. E un loc din care te poți retrage... ca să fii niciunde.
Sau oriunde. Asta ar fi, să zicem, magia pe care o resimt uneori la
Cluj.

Din literatură, în România, atunci ca și azi, nu se poate trăi. Așa
că nu mi-am pus niciodată întrebarea asta în mod serios. În mod
paradoxal, însă, și-a pus-o Dan C. Mihăilescu, într-o scrisoare care
a însemnat pentru mine un fel de...„ungere” a mea ca scriitor. Am
păstrat scrisoarea aceea ani de-a rândul, ca pe un certificat de
naștere. Oricum, știu acum că dacă aș fi renunțat la teatru, ar fi avut
și scrisul meu multe de pierdut.

cum ați ajuns la regie? ce v-a îndemnat spre această
carieră? ce alternative aveați?

Ați continuat să scrieți literatură. cel mai recent volum de
versuri a apărut în 2020 (Bufonerii și litanii, ed.tracus Arte).
ce anume vă oferă literatura aparte de regie? cît de
compatibile sînt cele două arte?

Am ajuns simplu și rapid. N-aveam „alternative”. Mama, care
mă cunoștea bine, mi-a zis: Tu vrei să scrii și să faci teatru. OK,
fă-te regizor (de operă, a sugerat ea, dat fiind că era coristă a
Operei din Cluj) și o să ai timp și pentru scris. Cam așa a fost…
dar cum v-ați apropiat de literatură ?
Scriam de la opt-nouă ani. Mama îmi dădea doi lei pentru
fiecare pagină scrisă. Mi-e rușine și acum, gândindu-mă la sumele
încasate de la mama pentru„literatura”pe care o scriam. Dar eram
bine plătit și îmi puteam cumpăra cărți. Citeam mai ales literatură
SF. Apoi, pe la cincisprezece ani, am citit, întâmplător, Rimbaud –

Primul dumneavoastră volum de proză a apărut în 1982.
Aveați vîrsta obișnuită a unui debut literar. Ați fi lăsat
teatrul pentru scrierea literaturii?

Nu prea sunt compatibile. Literatura presupune singurătate,
retragere, o formă de absență din imediat, din tot ceea ce te
înconjoară. Teatrul e eminamente comunitar. Când regizez, nu
sunt nicio secundă singur și nici nu aș suporta să fiu. Trecerea de
la scris la regie și de la regie la scris e întotdeauna un salt de la o
extremă la cealaltă.
cred că e greu să alegeți din peste o sută de spectacole.
dacă ar fi să alegeți cele 5-6 care vă reprezintă cel mai bine
care ar fi ? de ce anume acestea?
Cafeneaua Pirandello

Lecția

Interviu

14

www.revistaneuma.ro
Pot spune, desigur, Richard III, Experimentul Iov, Woyzeck,
Electra, Viața e mai frumoasă după ce mori, Domnul Swedenborg
vrea să viseze, Rambuku... Găsiți, cum ar veni, lista pe site-ul meu, la
„spectacole selectate”. Vă spun însă de ce nu îmi place să aleg.
Pentru că eu fac teatru pentru ceilalți. Pentru spectatori. Și nu știu
dacă alegerile mele sunt și alegerile lor. Spectacolele pe care leam menționat au însemnat aproape întotdeauna o schimbare de
direcție în căutările mele ca regizor și, de aceea, pentru mine, dar
poate numai pentru mine, ele au însemnătate.
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Vertij

Vă recunoașteți maeștri ? dar discipoli ?
Arghezi, Grotowski, Henri Michaux, Caragiale, Peter Brook,
Hermann Hesse, Dino Buzzati oho ! nenumărați. Din începutul
acesta de listă, care combină nume de poeți, de scriitori, cu nume
de mari regizori, lipsesc cel puțin vreo cincizeci de nume. Cât
despre discipoli, nu știu ce să vă spun. Nu știu dacă există... Oricum,
dacă există, ei sunt suspect de tăcuți.
ce întîlniri esențiale ați avut în teatru? dar în lumea
literară?
Cuvântul „esențial” mă cam încurcă și îmi trezește o anumită
neîncredere în capacitatea de a mă descurca prin labirintul amintirilor mele. În teatru, însă, sunt mulți cărora, într-un fel sau altul, le
sunt dator. Nu îi voi putea aminti pe toți. Totuși, iată: Alexa Visarion,
cu care am făcut primele lecții de regie de teatru; Cătălina Buzoianu, profesoara mea de la I.A.T.C., care m-a încurajat să devin eu
însumi, la o vârstă a tuturor nesiguranțelor și fragilităților; Gheorghe Vitanidis, care s-a opus ferm și salvator, în anul I, excluderii
mele (pe criterii ideologice) din I.A.T.C.; Alexandru Dabija, colegul
meu de an de la regie teatru, care m-a „citit” mai bine decât mă
pricepeam eu să mă citesc pe vremea aceea (în urmă cu peste 40
de ani); Marcel Iureș, care a fost, mai mult de un deceniu, un
strălucit alter ego al meu pe scenă; Gina Patrichi, geniala Gina care,
în cele 6 luni cât am lucrat împreună, la Antoniu și Cleopatra de
Shakespeare, a însemnat a doua și probabil cea mai importantă
școală de teatru a mea; Marian Râlea, pe care l-am admirat pentru
curajul de a merge până în pânzele albe și de a sacrifica tot, sau
aproape tot, pentru un minut de bucurie adevărată pe scenă; Vava
Ștefănescu, cu care m-am lansat în căutarea teatrului fizic și
coregrafic și care a fost, ani de-a rândul, corpul prin care dansam
și eu pe podiumul scenei; Andrea Gavriliu, cu care am continuat,
în vremea din urmă, același demers ; Robert Cohen, profesorul
emerit al University of California, Irvine, care m-a invitat să predau
în America, la Claire Trevor School of the Arts, prilejuindu-mi astfel

La Ordin, Fuhrer

o experiență fascinantă și fertilă (acolo, la Irvine, am scris câteva
dintre cărțile de poeme); Adrian Damian, scenograful, care visa și
visează spații în felul în care o fac și eu. Aceștia sunt doar câțiva
dintre cei importanți, pentru că au fost, în fapt, mai mulți.
În lumea literară… Dan C. Mihăilescu, care a semnat acel
„certificat de naștere” al meu ca scriitor și care mi-a devenit după
aceea prieten apropiat. Ion Vartic, cu care am avut nenumărate
discuții tensionate, de neuitat, despre literatură și teatru. Și, fără
îndoială, Mariana Vartic, care a fost (alături de soția mea) prima
cititoare a cărții mele de debut. Ei îi datorez faptul că am scris și
rescris prozele mele de început până când am atins limita pe care
puteam s-o ating în acea perioadă.
cum vă raportați la critica teatrală ? despre opera dvs. s-au
scris volume întregi. credeți că ele surprind arta dvs. ? ce
anume nu regăsiți în comentariile la adresa operelor dvs.
teatrale și literare ?
Mulți artiști susțin că nu le pasă de modul cum sunt receptați. E
vorba, oare, de ipocrizie? Ori de infatuare ? Habar nu am. Ce contează!
Când cineva mă vede, când mă vede măcar în parte cum sunt, e
semnul că acel cineva a făcut un salt din el însuși în altcineva/altceva.

Viața e vis
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Goldberg Show

În lumea mea. Respect, prin urmare, ceea ce numiți critică și am
nevoie de ea. Poate sunt naiv sau „întârziat”. Dar prefer să întârziu
acolo unde se întâmplă miracolul comuniunii, decât acolo unde sunt
doar eu și singurătatea mea. George Banu a scris pagini magistrale
despre însoțirea regizorului/artistului de către critic. Și pentru că a
ținut la unele dintre spectacolele mele a făcut pentru ele cât zece
agenți la un loc. Cum îi voi putea răsplăti vreodată generozitatea?
Dan C. Mihăilescu a publicat, în urmă cu 16 ani, o carte cu un titlu
superb, Dansând pe ruine, despre regizorul și scriitorul care eram. Îi
mulțumesc prea plecat! Marina Constantinescu a fost alături de mine
în momente realmente dificile ale parcursului meu regizoral. Și, o
dată sau de două ori, chiar m-a scos la liman. Sorin Alexandrescu, un
eseist de vârf, s-a aplecat asupra creației mele, scriind câteva eseuri
remarcabile, pe care mi-aș dori să le văd adunate între coperțile unei
cărți. Cipriana Petre-Mateescu a girat apariția a două albume de
teatru care mi-au fost dedicate (Imagini de spectacol și The Trilogy of
the Double), cheltuind mult timp și multă energie pentru finalizarea
lor. Florica Ichim mi-a republicat cărțile de teorie teatrală și a fost
mereu prezentă, cu pasiune, pe traseul meu regizoral. Cristina
Modreanu a compus, cu acuratețe, textul albumului teatral „Mihai
Măniuțiu.Theever changingspace”, care a apărut în 2010. Aceștia sunt
o parte dintre cei care m-au însoțit. Sper să nu se supere cei pe care
nu îi enumăr, sunt mulți. Ei toți m-au învățat lucruri pe care de unul
singur nu le-aș fi descoperit. Deci, rolul criticii? Mai cu seamă al celei
„de însoțire”? În ce mă privește, crucial.
regia de teatru, literatura pe care le practicați sînt preadestul ca să umple o existență. Pentru ce mai e loc în afara
lor în viața dvs. ? Aveți vreun hobby surprinzător ?
Nu am niciun hobby. Dar mai e timp, poate, să mă trezesc cu
te miri ce surprize!
dacă ar fi să militați, cu prestigiul dvs., pentru susținerea
unei cauze politice, sociale, care ar fi aceea? credeți că
artistul trebuie să se implice direct în reglarea mersului
societății (să fie, de pildă, ministru precum Goethe sau
malraux)?

Fotograﬁi: Adi Bulboacă
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Iarna

Democrație. Dacă democrația e atacată, indiferent în ce fel,
nu avem dreptul să închidem ochii. Dar nu, nu cred că soluția este
ca scriitorii sau regizorii să se preschimbe în miniștri ori oameni de
stat.
Aveți dramaturgi preferați? care sînt? dar vreo idiosincrasie majoră între marii dramaturgi?
Îmi plac aproape toți dramaturgii care nu scriu doar ca să se
audă pe ei înșiși. Evident, nu-i pot monta pe toți! Și nu cred că am
idiosincrazii.
dintre dramaturgii români pe cine preferați ? Pe cine nu ați
pune în scenă niciodată? de ce ?
Nu i-aș monta pe cei care scriu pentru a sluji sau promova o
ideologie. Indiferent care ar fi acea ideologie. Teatrul adevărat
detestă ideologia.
Pe cine ați miza dintre tinerii regizori, dramaturgi și, de ce
nu, scriitori ?
Permiteți-mi, acum , spre sfârșitul convorbirii noastre, o glumă.
Care nu e sută la sută glumă. Aș miza pe acei tineri regizori care
mi-au văzut măcar un spectacol și nu l-au înjurat, pe acei tineri
scriitori care mi-au citit măcar o carte și nu le-a displăcut. Fair
enough ?
inevitabil, înainte de a vă mulțumi pentru interviu, trebuie
să vă rog să spuneți ceva despre planurile dvs. de viitor,
apropiat și mai îndepărtat.
Planul de bază, cel strategic, este să rămân sănătos cât mai mult
cu putință, dar sigur până la toamnă, când am convingerea că vom
intra într-o altă normalitate, mai... normală decât cea de acum. În
rest, aștept cu nerăbdare să-mi apară romanul A șaptea viață a lui
Alexandru Royce, la editura Humanitas. Am scris o carte pentru copii,
Întâmplări cu Sfântul Sfârlează, și o serie de povestiri, sub titlul Șapte
proze despre nemurire. Lucrez încă la corecturi și apoi voi căuta
editurile dispuse să le publice. Îmi doresc, de asemenea, să redeschid
Teatrul Național Cluj la public, cât mai curând posibil. Și să revin la
București, unde ar trebui să montez o piesă la Teatrul Dramaturgior
Români. Iar la vară, sper să pot petrece câteva săptămâni în Grecia,
cu soția mea și cu nepotul nostru, Filip.


interviu realizat de HoriA GârbeA
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Alexandra Nechita

„Nimic din ce e bun §i merit[
împlinit nu vine u§or”
Secolul trecut ne-a oferit un mare dar:
artista Alexandra Nechita! Alexandra s-a
născut la Vaslui, România, și locuiește în
Statele Unite ale Americii. Vorbește o
română impecabilă, deși a părăsit țara la
vârsta de un an.
A impresionat o întreagă lume încă din
copilărie: a început să deseneze când era
mică, la 8 ani avea expoziții internaționale;

prima expoziție a fost în Los Angeles. Cu un
talent extraordinar, Alexandra modernizează în stilul ei unic prin culori pastelate,
o densitate de imagini plutind pe spațiul
masiv pictural.
Pictura ei emană emoții intense, sensibilitate estetică, contraste de tonuri și
culori jucăușe, stilul său predominând în
subiecte cu tehnici neconvenționale,

dragă Alexandra, ești o celebritate care nu are nevoie de
prezentare, arta te poartă într-un infinit prestigios de
renume mondial. ești iubită pentru picturile, schițele și
sculpturile tale, dar și pentru frumusețea interioară și
exterioară, precum și pentru bunătatea pe care o arăți. Ai
început să pictezi la vârsta de 2 ani, întâi în cărți de colorat
și apoi pe pereți (după cum ai povestit într-un interviu
precedent), ai fost supranumită micuța Picasso - arta de
geniu și de excepție te-a adus la o comparație extraordinară cu celebrul pictor, iar munca ta a întrecut tiparele
obișnuitului și a ajuns la punctul plus. care e prima ta
amintire din copilărie legată artă?
Pur și simplu desenând acasă. Amintirea cea mai simplă este și
cea mai profundă pentru mine; acasă rămâne centrul universului
meu. De mică, probabil la vârsta lui Tevvy, fetița mea, de 5 anișori.
Când eram la grădiniță, îmi amintesc cât de mult îmi plăcea să
colorez în cărți de colorat, să desenez creaturi din imaginația mea.
Cam astea ar fi momentele alea autentice și sincere. Dacă ne
gândim, să zic la primele amintiri de când povestea a devenit
senzațională, prin călătorii, și expoziții, asta este altă etapă. Aveam
vreo 9 ani, 10 ani când am semnat primul meu contract, am început
cu un turneu în toată Europa. E greu să uiți... Am amintiri autentice
și clare cu tot ce a însemnat a desena; faptul că eram pasionată și
îmi plăcea atât de mult să petrec timpul lucrând și creând, asta îmi
amintesc precis.
ești de o modestie aparte, dar aș vrea să ne spui cum ai
întâmpinat experiențele expozițiilor de mic copil, precum
faptul că ai o faimă uimitoare, tablourile tale fiind colecționate de nume americane celebre (oprah Winfrey, Alex
baldwin, Fundatiile billie Jean King, Andre Agassi, Frank
sinatra, Grammy Award, ca să numim doar câteva
realizări).

artista exersezează cu o abilitate sublimă
o compoziție unică și incredibilă.
Alexandra a absolvit Facultatea de Arte
la UCLA în 2008. Opera ei a fost expusă de
către foarte multe țări în sute de expoziții.
Ea susține numeroase cauze umanitare
care promovează și ajută copiii și femeile;
se dedică eforturilor împotriva violenței
pentru a aduce pace în întreaga lume!

Copil fiind, nu cred că am înțeles și am putut să disting tot ce a
însemnat atenția pe care o primeam, pentru mine pur și simplu a
fost „a pat on the back”, un mod de a primi aplauze, acolade, eu
copil fiind, eram bucuroasă că erau bine primite lucrările în cazurile
în care erau bine primite, și nici când nu erau bine primite, faptul ca
oamenii aștia și-au luat din timpul lor, din viața lor, zi de zi ca să își
dea o părere, un sfat indiferent de era pozitiv sau negativ, asta mai
puțin m-a interesat, că era pur și simplu ideea în sine: cineva a ales
sa vină la un vernisaj la mine decât să stea acasă sau să se ducă în
altă parte.
M-a fascinat todeauna tot ce a însemnat timpul pus deoparte
din partea celor care au venit să vadă despre mine, să învețe despre
mine. Copil fiind, nu știu dacă am putut procesa toată nebunia aia
de atunci. Am privit prin ochii de copil, au fost niște oportunități
extraordinare, plecam de la scoală, mă duceam în Europa pentru
2-3 luni, apoi îmi făceam presa aici. Aveam expoziții, mă duceam cu
mama și cu tatăl meu peste tot în lume, după o anumită vârstă
călătoream cu bunica mea. Pentru mine toate acestea s-au adunat
într-o mare bucurie și a fost extraordinar. Au fost sacrificii, sigur că
au fost și momente grele, nimic din ce e bun și merită împlinit nu
vine ușor, nu vine fără sacrificii, asta e clar, cu toate astea pentru
mine a fost pur și simplu povestea mea, și m-am simițit întotdeauna atât de binecuvântată și norocoasă să pot avea experiențele astea.
revenind la copilaria ta, îmi imaginez ca a fost foarte greu
să mergi la scoală și în același timp să pictezi capodopere
absolute, pe care le-ai expus în diverse expozitii. ne
povestești cum ai reușit să împarți viața ta personală, cu
școala, arta și expozițiile? Ai o amintire specială din
copilarie pe care vrei să o împărtășești?
Când eram copil nu a ținut de mine aboslut deloc, eu nu
puteam să conduc un ship, care era atât de mare, singură și să
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mențin un echilibru singură și datorită părințiilor mei am putut
menține un echilibru și o balanță cu un aspect „normal” în viața
mea cu toate că tot ceea ce făceam în afară de școală nu era normal
pentru un copil de vârsta mea; deci asta este absolut din cauză că
mama a pus foarte multă greutate și importanță să mă ajute să
mențin o conexiune cu copii de vârsta mea, cu activități de copii.
Când am ajuns la vârsta adolescenței, și a trebuit să ies și eu la un
film cu un băiat, sau să merg la dans, sau să mă duc la un meci de
fotbal, asta a fost din cauză că părinții mei au recunoscut imediat
riscul pe care și l-au asumat în a mă susține să merg în direcția asta,
riscul fiind că puteam să o iau razna complet, să pierd orice
firimitură de umilință și modestie și apreciere și gratitudine pentru
situația asta unică, iar ei s-au focusat să mă ajute cu toate că am
avut responsabilități extraordinar de mică, nu am simțit niciodată
o obligație ori greutate. Pentru mine balanța și echilibrul le-au creat
parintii mei în totalitate, un narrative care a lucrat cu tot ce era haos
la timpul ala.
Ai făcut facultatea la cel mai bun program de arte la uclA,
cea mai respectată și apreciată universitate din statele
unite. Felicitări!! Profesorii de la uclA sunt artisti și critici
de artă celebri, cu opere pe care le vedem expuse în
marile muzee ale lumii. cine te-a inspirat și cum? cum se
numesc profesorii care și-au lăsat o impresie în dezvoltarea artei tale? simți că ai trecut la o schimbare în arta ta
după experiențele profesionale de la uclA?
Astea sunt 10 întrebări! (râdem). Pentru mine nu a fost o
alegere, a fost o datorie să merg la universitatea UCLA. Multă lume
a avut reacții foarte curioase din cauză că în adevăr eu aveam o
carieră, aveam un trai, bănuți am făcut de mică și lumea din afară
se aștepta că voi sări etapa asta din viață pentru că oricum eu
făceam deja lucrurile care trebuie făcute după facultate și se
întrebau de ce îmi irosesc timpul, școala e creată pe principii
diferite. De obicei la scoală, profesorii de artă – este urât spus – dar
nu am cum să zic într-un mod finuț, sunt artiști care nu au avut
succes aparte, nu au putut să-și creeze o identitate în industria
artelor, într-un fel au renunțat la drumul asta care este foarte, foarte
lung și de multe ori aproape imposibil pentru artisti și au am
devenit profesori de arte, cam asta este. Pentru mine tot ce a fost
fascinant este că în toată catedra de la UCLA erau artiștii pe care eu
întotdeauna i-am admirat și le vedeam lucrările în muzee dinainte
de aș fi visat eu să ajung la UCLA. Mi s-a părut că este un mod de a
învăța diferit, atmosfera e diferită. Chiar dacă acești profesori nu au
putut să-și urmeze visele adevărate, am apreciat și echilibrul ăsta pe
care l-au avut ei ca artiști în viata lor foarte activă, productivă, dar
și foarte dedicați și angajați la viața de profesor și tot ce înseamnă
să predai experiența artelor.
Profesorul meu de pictură a fost Dan Sachs, pe care l-am iubit.
Dumnezeu să-l ierte, foarte, foarte mult am ținut la el; Billy Wilder
a fost un profesor de sculptura care a fost foarte interesant, am avut
parte și de Barbara Kruger, am avut parte de Lari Pittman pe care
l-am iubit întotdeauna ca artist. Pentru mine a fost o experiență
foarte modelată de situația mea și pentru faptul că eu călătoream,
lucram, tot ceea ce faceam eu (cu toate că noi vorbim de ce s-a
întâmplat acum 10 ani când nu era nebunia asta cu social media,
nu puteai să scoți telefonul și să afli ce se întâmplă), nu puteam să
ascund ce făceam, cu toate că uneori îmi doream să ascund ca să
am o experiență cât de neutră și fără de judecată din partea
colegiilor mei și a profesorilor mei. E greu să faci parte dintr-o
comunitate de tineri artiști, mulți din ei au ales o cale în care părinții

lor și familia lor nu i-au susținut și pur și simplu am povești cu
studenții de atunci pe care părinții i-au dezmoștenit complet
pentru că au ales calea artei, nu au primit nici o susținere, nici un
sprijin și săracii trebuiau să decidă între a cumpăra materiale de
lucru sau o masă mai ok decât două felii de pâine și niște salam. De
multe ori am avut un sentiment de vinovație. Dar cu cât a trecut
timpul a trebuit să-mi reamintesc că tot ce am creat eu, tot ce am
făcut, cu toate că am avut parte de oameni foarte amabili, de noroc,
timing-ul a fost ce a fost, a fost pe meritul meu, a fost pe munca
mea, pe sacrificiile mele și ale familiei mele; nu am nici un motiv să
am sentimentul asta, dar fiind într-un mediu foarte competitiv, și un
program atât de mic (în anul meu au fost 24 de studenți, nici nu
știu dacă erau 24) mi-a creat o claritate, m-a ajutat să înteleg un
picuț așteptările sociale ale artistului. Nu sunt de acord cu multe
din ceea ce a fost propus: foarte multe discuții despre polemica
între comercialism și ce înseamnă să fii un artist adevărat, din multe
puncte de vedere se perpetua stigmatul:„dacă nu ești întunecat la
față și la suflet și nu suferi, nu esti dependent de droguri, nu știi ce
sunt suferința și durerea, nu poți să creezi” – lucruri pe care le-am
ascultat, pentru că era datoria mea să le ascult; dar datoria mea cea
mai mare este cea pe care o am pentru mine însămi, pentru binele
meu de sine, și părerea mea ce înseamna arta pentru mine. Pe de
altă parte m-a ajutat să vorbesc despre lucrările mele dintr-un
punct de vedere formal, foarte strategic, am învățat mult despre
teoria artei, un subiect care mă interesează foarte tare, dar mă și
frustrează, adică este stilul ăsta care ar trebui să mențină niște stiluri
care mi se pare că ar trebui deja dărâmate, dar cel mai mult mi-a dat
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feelingul ăsta să mă simt aparte. Cu toate că au fost niste lucruri care
au creat o distincție foarte clară, m-am simțit parte din comunitatea
artistilor. Persoane de vârsta mea, cu accelași foc în ele, cu aceeași
pasiune, unii dintre ei talentați ca mine, deci asta nu e de argumentat; dar un lucru este că toți am fost la fel de pasionați de
impulusul ăsta și de nevoia asta pe care o aveam din adânc, de a ne
exprima; unii prin fotografie, alții prin sculptură, pictură, gravură,
design, dar ideea asta de „mutual obsession” pentru mine a fost
ceva nou și a fost ceva atât de bine primit, pentru ca am dus dorul
pesoanelor de vârsta mea cu care am simțit că mă pot conecta.
Pâna la vârsta de 18 ani când am intrat la facultate, am petrecut
timpul cu persoane mult mai în vârstă ca mine și marea majoritate
au fost barbați, adică artiști, critici. Deci mi-a prins bine în sensul
ăsta că m-a făcut să mă simt ca nu sunt„so alone”în obsesia asta de
a crea arta, de a face o urmă pe o foaie de hârtie; ăsta cred că a fost
cel mai mare beneficiu. Ce nu am învățat și ceea ce e cea mai mare
tâmpenie care există în programele de artă, care încet, încet, din
cauză că nu au încotro, trebuie să se rescrie, este ce înseamnă o
educație artistică, din cauză că acuma artistii folosesc platformele
lor proprii, social media, să creeze portofoliile prin care să-și vândă
lucrările. Un lucru pe care l-am simțit când am fost la scoală a fost
că nu ne-au învățat – pentru mine a fost diferit că eram în altă
poziție – dar să spunem pentru colegii mei și dacă aș fi fost fără
antecedente. Okay, ai facut 4 ani de universitate, la cel mai bun
program de arte, cea mai bună univer- sitate, cei mai buni și faimoși
profesori de artă. Oh, my Gosh, munca este uimitoare, chiar
adăpostește spiritul de artă, okay, bye, iată diploma, have fun! Asta
e? Ce pot să fac? Nu există nici o structură care să te îndrume în așa
fel ca tu să știi cum se fiae un portofoliu, ce înseamnă să pun un
portofoliu pentru o galerie; ce înseamnă o împărțire corectă pentru
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un artist și un dealer, cum pun prețuri pe munca mea, cum îmi
promovez munca, cum aleg oamenii care să-mi promoveze munca,
ce caut la o persoana care să mă reprezinte? Faptul ca artistul
dintotdeauna este cel mai vulnerabil în spațiul de business; okay
noi stăm aicea ca o pisicuța și pictăm, și tu faci ce vrei. Dar tu îmi
spui mie că nu e despre comercialism, și totuși iei 70% din profitul
meu – ăsta e un dans pe care eu l-am învațat de mică și îl cunosc
mai bine decât îmi cunosc eu fața mea. Dar pentru persoane care
se duc într-un spațiu care e deja atât de plin de prejudecăți și vine
cu atâtea obstacole, să nu te învețe să te înarmezi, să te protejezi, să
te pregătești să lupți în lumea asta care este atât de complicată, mi
se pare cel mai mare păcat. Adică mai important este să fim dedicați
meseriei artei în mod absolut, dar dacă vrei într-adevar o carieră și
dacă vrei o prezență în lumea aia, nu poți fără să ai puțină direcție
și direcția nu-ți vine așa dintr-un vis după o noapte de somn bun.
Nu! Ai nevoie de oameni care au experiență – există cursuri de
Music Management, tot felul de industrii diferite și partea lor managerială – asta este un lucru care lipsește cu desăvârșire. Majo- ritatea
persoanelor cu care am fost eu la universtitate nu și-au continuat
cariera în arte, au ajuns să lucreze la magazine, mai știu eu, poate
alții s-au dus undeva behind the scenes la un tech company să
lucreze un pic de graphic design, eu cred că unul dintre motivele
principale pentru care se întâmplă aceste lucruri nu este pentru că
nu există spațiu pentru artiști, totul e vizual, mai ales acuma, mai
mult decât oricând, first thing you see it’s the first thing și ai nevoie de
cineva care are un visual și o interpretare creativă ca să faci asta –
poate vinzi un produs, sau pui un brand, orice ar fi, dacă tu nu ești
învățat că poți să ieși din spațiul atelierului, că poți să te conectezi
pe alte nivele cu diferite meserii, cu diferite persoane și de fapt ești
învățat să te izolezi.„Cu cât mai izolat ești, cu atât mai bun artist ești”
mi se pare că-i păcat, dar izolarea coboară dintr-o necesitate
artistică. Noi vorbim de persoane care atunci erau copii, acuma nu
mai sunt copii, dar erau copii talentați, talentați, și mă uitam cu gura
căscată, pândeam să văd ce pictează ala, și mi se părea cel mai ca
lumea lucru pe planeta asta, iar acuma e doar un hobby, lucrează
dacă are timp, nu mai are timp, și nu mă refer la o persoană, la un
grup cu care am menținut legătura, nu știu dacă pot să zic prieteni
și știu despre ei ce fac în viață, ce meserii au și cum li s-a dezvoltat
cariera. Eu știu că în inima lor nu a fost ce ce s-a întâmplat cu ei – și
mi se pare foarte trist, pentru că nu ai putea să faci ceva mai bun
decât dacă faci ceva cu toată inima și cu toata silința, voința și tot ce
există în tine. Și de asta eu am avut parte de un noroc extraordinar
– părinții mei nu m-au împins spree nimic. Sigur, era viața mea mult
mai asigurată dacă eram avocat sau doctor sau nu știu ce, că în
fiecare lună ai bănuții tăi, ești respectat, ai reputație, dar pentru ei
a fost mult mai important – plecând dintr-o țară care era atât de
controlată, emoțional și mental, părinții mei au zis că asta nu e o
viață. Viața e când ești mulțumit de tine că ai îndeplinit ce dorești.
Și nu înseamnă că au ales calea ușoară și că nu înțeleg faptul că
oamenii au cheltuieli și e scump să crești copii, dar cât de important
e că orice faci să fie făcut dintr-o inimă plină, it’s hard for things not
to be great when they are done with the full heart, this is how I feel.
tu ai putea să scrii o carte, ar ajuta artiștii foarte mult.
Cel mai important e să recunoști că arta este cel mai vechi
business, arta si sexul; teatru; asta și galeriile astea foarte șmechere
care se cred cu epoleți, că nu poți să faci așa, nu poți să fii artist
comercial, dar mâine poimâine te duci și faci o vânzare de 6 zerouri,
ce e mai comercial decât banii? (rîde) Și când ceri prea mult, și
diviziunea vânzărilor – cel mai comercial lucru din lume, trebuie
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să-ti dai seama să nu cazi în capcana asta; atâta timp m-am
identificat cu cel mai elitist fel de gândire, dacă nu mergi prin ruta
asta: nu ai făcut școala asta, nu ai făcut reședința în programul asta,
nu ai lucrat cu galeria asta întâi, nu te-ai mișcat apoi la a doua
galerie, și nu-ți faci sculpturile în atelierul ăla, le faci în atelierul
celălalt, cui îi spui toate astea? Ce este acest aboslut? Frumusețea
artei e exact opusul acestui mod de gândire, posibilitatea de a
gândi în afara la ceea ce a fost, posibilitatea de a te comporta diferit
de cum te-ai comportat ieri, posibilitatea de a da un rol esențial
frumusții. De aceea alegi o persoana creativa; altfel stai cu cărțile
de statistică și buchisești, și acești statisticieni sunt foarte
importanți; dar vorbim de creație, de cei care îsi revendică puterea
care există în ei. Dacă vorbim de o personalitate artistică, aceasta
are un dar dincolo de persoana care nu poate – nu e mai bine sau
mai rău, dar deja tu ai ceva în plus de cealaltă persoană nu are și ar
trebui să te simți foarte bine ca ai acest dar. Și asta ar trebui să te
echipeze cu destulă putere. Pentru că dacă nu ne schimbăm și nu
ne adaptăm, atunci nu există nici un progres, nu înflorim, nu
creștem!
cum iți descrii stilul tău și cum simți că se dezvoltă cu
trecerea anilor?
Neocubismul este o formă reînviată a cubismului, mișcare de
artă popularizată de Pablo Picasso și George Braque (în jurul anului
1907), artiști ca Alain Beraud, își numesc stilul pictural Neo-Cubism,
definit ca abstractizare ca expresionism abstract și post-modernism
- un omagiu adus maeștrilor cubismului din secolul XX. Eu niciodată nu am făcut asocierea asta cu cubismul în lucrările mele; am
elemente cubiste, am elemente foarte geometrice am avut o serie

de lucrări care au fost inspirate de artiștii aceștia, mai ales de
Braque, eu as spune abstract figure, expressionism, elememtul ăsta
de figure body de care nu mă pot desprinde, îl folosesc non-stop,
mai ales peste tot ce înseamnă figură feminină, așa ca să dăm un
nume: abstract expressionism. Stilul meu se dezvoltă, se schimbă și
sper să se schimbe, dacă nu aș vedea și nu aș simți dezvoltarea asta
nu numai interioară, dar și în ceea ce fac și cum lucrez, m-aș gândi
ca ar trebui să mă opresc. Celălalt aspect este că am avut atâtea
contracte, și lucram cu galerii – oamenii care vor să facă bani sunt
preocupați numai cu ideea de a face bani, cu toate că am avut parte
de oameni care m-au înteles și pe mine și m-au respectat ca artist,
am avut parte și de cei care nu au dat doi bani pe partea asta și
i-au interesat doar profiturile. Ce a însemnat asta pentru mine? Nu
vrem lucrările alea noi, le vrem pe cele vechi și să arate așa, vrem
lucrări cu mai mult roșu – și asta e mai mult decât frustrant, e greu
să-ți menții spiritul și încrederea, pur și simplu, ți se desumflă așa
toată starea aia de a putea face imposibilul când vezi că nu ești
susținut în momentele când tu nu ești sigur. Asta e frumusețea de
artist, se dezvoltă, evoluează, și eu simt că într-adevăr trebuie să
existe un fir care pe parcursul anilor este totdeauna acolo la un
artist – dacă te uiți la o lucrare, recunoști acel artist, dar asta nu
trebuie să însemne ca lucrările arată la fel întotodeauna. Nu pot
să zic că ăsta e scopul meu și intenția cu care lucrez în fiecare zi
dar sunt bucuroasă când văd o serie de lucrări noi care sunt
complet diferite de ce am făcut înainte, mi se pare cel mai ca
lumea aspect.
ce te inspiră? Ai momente când te trezești noaptea cu o
idee care trebuie asezată pe pînză? un exemplu?
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Pe mine mă inspiră viața asta grea și frumoasă pe care o avem.
Întotdeauna am considerat lucrările mele efectiv ca un jurnal al
sentimentelor și stărilor pe care le trăiesc eu, dar în același timp,
îmi înțeleg rolul și mai mare, să pot să am discuții, dialoguri,
conversații despre subiecte și mai importante decât viața mea și
experiențele mele personale, de asta mă interesează foarte mult
arta publică și lucrări puse într-un loc în care nu te aștepți și ideea
asta de a putea crea arta dincolo de o galerie, dincolo de un muzeu,
dincolo de o instituție, deci pot să pornesc de la cel mai banal lucru,
întotdeauna am iubit să pictez tot ce înseamnă iubirea între o
mamă și un copil până și înainte de a o avea pe fetita mea,
subiectul ăsta ca idee: cum poti să identifici ce înseamnă asta. Cu
cât crește (Tevvy) nu știu unde am atâta loc în mine să o iubesc atât
de tare și atât de mult și să țin la ea și la tot ce face și totuși să
recunosc realitatea că nu este a mea, este a ei. La rândul ei o să facă
ceea ce crede că e bine pentru ea, nu-mi aparține mie. Părinții, din
prea multă dragoste, își sufocă copiii și este așa un subiect foarte
fascinant pentru mine și am pictat despre asta, cum am înțeles-o,
fiind copilul mamei mele, când nu eram nici soție și nici mamă, și
acuma iarăși o folosesc ca subiect dintr-o perspectivă complet
diferită. Deci am subiecte de genul ăsta. Am și subiecte legate de
activism, de ce înseamnă rolul femeii, și așa mai departe, nu pot
spune exact, că eu nu sunt genul de artist a cărei cale e doar întro direcție. Pentru mine este o experiență atât de autentică, asta e
cel mai important pentru mine, tot ceea a ce fac este true to me,
mai puțin mă interesează părerea lumii, simt că așa mă conectez
cu lumea, este o relație între artă bună și cel care o privește, când
o poveste e spusă, nu este vorba doar de fiabilitate, este o
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conexiune care se stabilește. Nu credem toți în aceeași filozofie,
dar rezonăm, ăsta să fie firul care ne leagă, atunci I am doing my job
– pe care vreau să o fac cel puțin.
multe picturi ale lui braque după primul razboi mondial
evocau tablouri muzicale din antichitate (canephora,
1922, le Portugais, the emigrant, 1911). el a colaborat
cu Picasso la nașterea cubismului, folosind o metodă
meditativă, investigând spațiul și relația dintre obiecte
prin abstracționism. Picasso are culori mai puternice
decât braque, mai ales roșul, însă pastelurile tale sunt
deosebite, unice și extraordinare! emoțiile, sentimentele
tale sunt cuprinse în fantasticul lucrărilor. stil unic, stil
Alexandra! spre exemplu, ai o lucrare care se numeste
„scrisoare către ceaikovsky”, dacă îmi amintesc corect,
aceasta dezvăluie povestea lacul lebedelor. de la ce te-ai
inspirat? ce exprimă acea lucrare?
Ascult muzică dintotdeauna, sunt obsedată de muzică, iubesc
muzica, nu aș putea să trăiesc fără muzică, de când eram mică
aveam obsesia asta cu muzica clasică și îmi plăcea la nebunie să
ascult când pictam și mi se părea ca într-un fel puteam să și închid
ochii și să creez, notele muzicale să-mi ghideze mâna și tabloul să
existe din cauză că muzica există, și eu am iubit întotdeauna toate
piesele lui Ceaikovsky, era un love letter din partea mea pentru tot
ce reprezintă.
Psihologul Mihaly Csikszentmihalyi descrie starea de flux: state
of flow, o stare de bine în care oamenii, în special artiștii, motivați
dinlăuntru, sunt atât de implicați într-o activitate încât nimic
altceva nu pare să conteze; o experiență atât de frumoasă, și
plăcută încât ei vor continua de dragul și bucuria experienței.
spune-ne te rog cum se manifestă la tine aceasta stare,
când inspirația te împinge să lași totul și să pictezi, sau să
sculptezi și trec multe, multe ore și ți se pare ca a trecut
doar un minut?
It’s like a high, literally like a high! Fetița mea a fost într-o stare
nu așa de bună și tot persista de starea asta, și i-am zis Tevvy, e
alegerea ta, vei realiza în viață că sunt momente în care ești într-o
altă stare (nu puteam să-i zic eu la 5 ani, ca sunt momente de
dezechilibru chimic, nu m-am complicat cu asta) am încercat cât
am putut de mult să-i spun că numai ea se poate ajuta să treacă de
starea asta, eu ca mama sunt lânga ea. Dima, tatăl ei e aici, bunicii
la fel, dar în momentele astea, tot înlăuntru trebuie să se ducă unde
să găsească o schimbare, și i-am explicat exact asta: când mă simt
funy (nu sunt mereu într-o stare bună, fericită), locul care mă face
să mă simt cel mai bine este când vin la studio și pictez. Și asta nu
înseamnă că nu îmi place să petrec timp cu ea, cum am fost la plaja
acum de curând; pe mine nu mă înțelege nimeni atât de bine cum
mă înțeleg lucrările mele, tot ceea ce înseamnă„my craft”. Nu soțul
meu, care este cel mai bun prieten al meu, nu mama mea care este
îngerul meu, nu bunica mea care este mama înger, nu... momentele astea de absolut, vulnerabilitate si sinceritate pe care le
am când intru în atelier. De multe ori – ca de exemplu astăzi - nu am
făcut absolut nimic (poate ca nu am fost mulțumită, că e frig, e
stricată căldura în studiou). Eu sunt obișnuită să produc, să fac
lucrări, expoziții, e nevoie să am 10 tablouri, am avut chestia asta
foarte nasoala, pe care mi-am impus-o eu mie că dacă vin la
studiou, la atelier, și nu se vede după mine că am făcut ceva și nu
pot să spun„uite ce am făcut eu în 8 ore” – mi-am pierdut timpul.
Mi-a luat ani de zile să înteleg ca procesul de creație e cel mai
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important și că poate fi pur și simplu„a fi”. Procesul nu întotdeauna
trebuie să aibă o dovadă evidentă, procesul și sporul pot însemna
și pot fi identificate chiar doar existând în acea zonă, găsindu-se în
acea stare de gândire și spațiu energetic, și de fapt asta este cel mai
fertil câteodată. Înainte mă pedepseam eu pe mine, să vin aici și să
nu lucrez. Știi, studioul meu e la părinții mei acasă, am plecat de
acasă acum 11-12 ani, de la prima căsuță din care ne-am mutat, și
acum suntem la o casuță aici, în cartier, aproape, și mă gândeam să
vin eu aici și să stau atâtea ore și să nu se vadă cât am stat, că pierd
ziua și nu sunt bună de nimic, că de fapt n-am făcut mare lucru! Și
acum mi-e greu de multe ori când vin, și nu e vorba de un artist
block, nu poate să curgă întotdeauna ca o fântână, sunt zile în care
procesul de a formula o idee poate o pun pe pânza numai
săptămâna viitoare, dar toate zilele astea adunate și puse împreună au contribuit laolaltă la acea exprimare finală. Este dificil să
explici asta unei persoane care lucrează la un birou de la 8 la 5 – de
exemplu, slujba mea este să organizez dosare, dacă nu organizez
dosare, nu mi-am facut slujba. State of flow am avut întotdeauna
când lucrez, când eram mică, îmi aduc aminte că venea mama și
îmi zicea că e 8 seara și nu ai mâncat nimic astăzi. Și experiența asta
e și când citești o carte, sau asculți un album nou de muzică, mi se
pare ca în orice punct, unde ești tu cel mai tu, când ești conectat cu
tine, easy on you, nu te critici, si ești împăcată cu tine.
se pare că te simți în largul tău când lucrezi pe pânze
foarte mari – o minunăție de lucrări aduce sufletul și inspirația ta. În timpul carantinei ai început să lucrezi într-un
spațiu mai restrâns. cum ți se pare noua experiență?
Eu de fapt de mai mulți ani am început să lucrez pe spațiu mai
mic, Tevvy are aproape 6 ani, dar când era mică am avut
sentimentul ala că trebuie să mă împart, între a petrece timpul cu
copilul, dar și să mă regăsesc pe mine să am rostul meu, așa
nespălat, nedormit, nehrănit, o nebunie foarte mare, cu toate ca
sunt foarte norocoasă că îl am pe Dima (soțul meu) care e foarte
implicat și ne ajutăm reciproc, și îi place rolul de a fi un părinte, o am
pe mama, pe soacra mea, pe bunica, nu eram o femeie singură ca
să fac toate astea, it takes a village, nici astfel nu era ușor, că
încercam să vin la studiou și mă uitam pe monitor și vedeam că
plânge, am avut și o bonă care ne ajuta, și vedeam că ea o ținea în
braațe, și mi se făcea inima praf și plecam la ea, și a fost așa câteva
luni, înainte și înapoi, și în final am zis: știi ce, voi simplifica și voi
folosi masa din sufragerie – la timpul ăla mâncam și pe jos, ca să
am 10 minute de liniște mîncam pe canapea repede și nu aveam
nevoie să folosesc masa. Am pornit să lucrez pe niște foi de hârtie,
unde era mai ușor și puteam să lucrez și cu acuarele, desenam, ador
să fac line work, și așa am intrat în spațiul ăsta restrâns, unde mă
simt cea mai liberă. Dar situația asta m-a învațat să lucrez mai intim,
cu mai mare control, mai thoughtful, a fost un timp potrivit pentru
asta.
Vorbește-ne te rog despre sculpturile tale, ai câteva
expuse în aer liber, în expoziții permanente, la muzeul de
Artă din singapore, ai expus în romania, și în galerii în
statele unite și în alte țări.
Tranziția la sculptură a fost foarte naturală, am avut capacitatea
de a vedea spațiu, dacă am pictat o figură în două dimensiuni, fără
nici un pic de ezitare eu pot să înteleg exact ce vine după umărul
ăsta, cum e spatele figurii, ca să traduc imaginile mele, figurile mele,
creaturile mele în sculptură și mi-a venit foarte, foarte ușor. Mai

dificilă a fost logistica, pentru că îmi place să am totul pe o scară
mare. Deci eu dacă lucram la o machetă de 3-4 feet, aveam o figură
cu mâinile scoase în față, cu piciorul într-o parte, dacă o vreau
ridicată la 13 feet, trebuie să mă gândesc că se duce într-o parte, și
să am grijă de pericole, aici nu prea mă pricep. Iubesc mult tot
conceptualizarea, un pas făcut în direcția asta, a fost foarte ușor
pentru mine. Îmi place cum funcționează o sculptură în comparație
cu un tablou. Îmi place legătura tactilă pe care o ai cu o sculptură,
naturală, înnăscută. Chiar dacă nu poți să o atingi, te simți mai
apropiată de ceva creat de tine. Mi-a plăcut întotdeauna sculptura
și am planuri să lucrez și mai multe sculpturi, și a treia parte din
dragostea mea pentru sculptură este public art placement – of
course you can do murals, street art, dar o sculptură monumentală
pusă într-un loc public are posibilitatea de a schimba dinamica și
energia unui oraș întreg, unei comunități întregi, asta îmi place mie,
really magical possibility de a crea conexiuni cu oameni care poate
nu au legătură cu arta – poate nu este atât de dorit pentru o
persoană să-și petreacă sâmbăta la muzee să vadă expoziții, poate
nu este natural pentru o persoană să viziteze muzee și să meargă
la expoziții, studiouri, și eu înțeleg asta, creând aceste surprize
neașteptate ale artei, demitizezi într-adevăr experiențele pentru
oameni. Eu capătă această legătură cu arta.
cât timp lucrezi la o sculptură cum e cea din singapore,
de exemplu?
Sculptura din Singapore a fost turnată în Bronz, am lucrat la ea
cu doi asistenți, eu am făcut macheta mică, la mine în atelier, și apoi
sculptura în timp ce am făcut-o noi, poate în 6 luni, poate mai mult,
mă duceam după orele de liceu în fiecare zi și lucram; dar depinde,
că eu sunt genul de persoană care tot ceea ce fac, realizez când am
spor. Uneori nu am. Dar când îmi găsesc ritmul, nu înseamnă de
fiecare dată, dar se întâmplă și am abilitatea să intru în felul ăla de
a simți și de a lucra, sunt nerăbdătoare să termin un tablou în a
seating, pot să treacă 6 ore lucrînd, dacă sunt în atmosferă. Am și
alte lucrări, vai de mama lor, care stau acolo de mult timp și care
nu-și găsesc rândul și lucrez la ele, când găsesc timp și dispoziție.
Ai o familie minunată, felicitări, și ai o fetiță adorabilă care
are 5 anișori. cum împarți viața de familie cu cea artistică,
mai ales că tu lucrezi foarte mult și acum că suntem
carantinați e greu să jonglezi cu munca, cu familia și cu
statul acasă?
În ultimele 7 luni când a început toată mizeria asta, nu pot să zic
că am făcut multe Dacă nu aș fi avut un copil, cred că stăteam toată
ziua în atelier, de la 7 dimineața pâna la 7 seara, cred că nu plecam,
dormeam pe canapeaua mea, unde am mai adormit de câteva ori.
Dar având copil, care este deja la o vârstă la care înțelege foarte
bine că ceva s-a dereglat, dacă avea 3 ani, aș fi putut să o trimit să
se joace, sau să meargă la bunici, dar este o perioadă foarte fragilă
și copiii din ziua de azi sunt diferiți, și bunica mea care m-a crescut
îmi spune: „tu erai extraordinar de deșteaptă”. Mă uit la copiii de
astăzi, poate că au mai multă expunere, nu îi poți păcăli deloc, și
nici nu aș vrea. În timpul carantinei am fost foarte frustrată, timpul
ăsta pe care îl petrec cu ea, cu zoom-ul care mă face să mă urc pe
pereți, cu faptul că un părinte nu ar trebui să fie un învățator, cu
toate treburile pe care le am, înteleg că timpul ăsta nu o să-l mai am
niciodată și încerc să mă bucur de perioada asta și simt că am
renunțat un picuț la tot ce înseamna timpul meu de artist din
atelier.

Interviu

22

www.revistaneuma.ro
Până își găsește și ea locușorul ei în lumea asta în care trăim,
nu știu ce va fi, nu știu dacă se va întoarce din nou la școală, sau
nu se va întoarce la școală, mă zbat ca să găsesc o rutină care să
fie mulțumitoare nu numai pentru ea, dar și pentru mine. Să-mi
permit să vin si eu la atelier, nu știu ce voi face jumate de timp,
încerc să mă bucur de ea cât de mult pot, și să fac tot ce pot
pentru ea; eu mă știu pe mine și știu cât de disciplinată sunt și
știu că dacă pornesc pe calea asta că vreau să intru în atelier și
să încep o serie nouă de lucrări, nimic nu-mi stă în cale. La fel
cum onorez această parte de artist, la fel onorez și partea de a
fi mamă, și fiecare din noi încearcă să facă tot ce poate mai bine.
care sunt valorile pe care ai dori să le transmiți fetiței
tale?
Cel mai important pentru mine e ca ea să fie un om bun și
un om care să fie bun cu toți din jurul ei; să fie o persoană
sinceră, să fie o persoană autentică, să nu se piardă în gălăgia
care exista peste tot, și să fie mândră de cine este ea, de cine
este familia ei, ce reprezintă istoria ei, asta mă interesează, adică
vreau ca la rândul ei să facă numai bine, să aibă parte de succes
pe plan personal, financiar, și să înteleagă că are un rol în lumea
asta, în mijlocul căreia trăiește și are datoria să facă numai bine.
iubești romania foarte mult, (ca si mine de altfel), și
vizitezi cât poți de des plaiurile natale. ce îți place să
vezi și cum petreci timpul în romania?
Este o relație ciudată pe care o am, pentru o persoană care
a plecat de la un an și jumătate este o legătură fizică, m-a durut
sufletul când am fost acolo în vara asta, am un dor ca după un
iubit, e o nebunie, și ce e mai curios e că amintirile părințiilor
mei sunt dureroase, ei au plecat cu sentimente complet diferite,
sunt lăsați cu amintiri complet diferite, li se pare și lor foarte
curios ca am relația asta pe care o am cu țara, România. Când
merg acolo îmi place foarte mult să mă văd cu prietenii, îmi
place pur și simplu să mă plimb, să miros aerul, să văd cât de
diferită e lumina pe palmele mele comparată cu lumina de
aicea. Iubesc lucrurile foarte simple.
ne vorbești. te rog, despre dimensiunea ta filantropică?
Ăsta pentru mine e unul dintre cele mai importante lucruri,
mă simt atât de binecuvântată, știu exact ce înseamnă viața și
locul de unde am venit, ce am devenit și știu că nu e
întâmplător. Nu pot să simt că am fost aleasă eu să am succesul
și toate binecuvântările pe care le am, materiale, sufletești,
familia mea, sănătate și să nu pot împărtăși, să nu dau mai
departe. Nu aș putea să trăiesc eu cu mine fără să dau atenție
la partea aceasta, fără să fiu generoasă. Lucrez cu foarte multe
organizații, încerc să mă împart în tot felul de direcții, sunt
atrasă de tot felul de subiecte, mai ales de organizații care
lucrează cu copiii. Sunt multe organizații cu care lucrez care
susțin terapia în artă, un mod de a lucra și a vindeca atâtea
probleme care există în viața oamenilor. De la educația în artă
pentru care nu există fonduri în școlile publice, pâna la diferite
organizații ca Make a Wish, la casele de plasament aici în LA cu
care lucrez, adăposturi pentru homeless. Unde simt ca pot fi de
folos, acolo sunt; nu pot exista fără partea asta, categoric sunt
creată pentru a ajuta.

Nr.3-4(41-42)  martie-aprilie 2021

cum te relaxezi?
Beau vin (râdem). Îmi place să merg la plimbare, îmi place să
merg mult pe jos și să ascult podcasts, I wish I could say să stau
în pat și să citesc o carte, dar cu social media pe care stăm toata
ziua, mi-e rușine să fac mărturisirea asta, eu nu pot să stau o
jumătate de ora să citesc fără să mă uit la telefon, lucru la care
ar trebui să renunț. Mă duc jos și mă uit pe geam, sau merg să
iau un baton de cașcaval; un prieten bun al meu m-a introdus
la un „task timer” (un instrument care ajută să ții evidența
timpului petrecut): 25 de minute nu atingi telefonul și faci
lucrul pe care îl propui, Apoi mărești intervalul de timp… Uite,
eu problema asta nu o am când sunt în atelier. Eu citeam foarte
mult, o carte la două săptămâni cel puțin, în fiecare seară mă
băgam în pat și 20 de minute cel putin citeam; înteleg acuma
nopțile sunt un pic mai diferite, suntem cu cea mică toată ziua,
vreau și eu să stau cu Dima, ne uităm la un serial, și dacă am așa
stare să citesc, mi-e greu să citesc. În ultimul timp ascult cărți
audio tot timpul, dar încerc să revin la citit și îmi cumpăr cărti.
Dima îmi zice: câte cărți cumperi și nu le citești. Sar eu le voi citi
pe toate!
Artiști favoriți, scriitori, cărti, muzică, mâncare, loc de
vacanță?
Pe Louise Bourgeois o iubesc dintotdeauna, m-am uitat la
niște lucrări ale ei și așa m-au apăsat pe suflet, muzica, e
imposibil să zic tot ce îmi place: de la hard rock la operă. Îmi
plac Hemingway, Carlos Javier Ortiz, trăim într-un timp atât de
diferit, sunt atâția bloggers, persoane care scriu pe instagram,
poeți, sunt fascinată și de ei și de faptul că își expun și arta lor
mă încântă atât de tare. Lista este foarte mare. Îi iubesc pe
Rimbaud, pe Voltaire. Mâncarea preferată e tot ce face mama,
gătește românește, dar noi numim California fresh, că în loc să
pună carne de vită, pune curcan, în loc să pună o cană de ulei,
pune o linguriță, mâncare românească fițoasă, iubesc toată
mâncarea românească, sunt înebunită după mâncare picantă,
îmi place mâncarea thailandeza, cea vietnameza. Locul de
vacanță preferat – momentan doar visez la asemenea loc
pentru că nu pot să plec nicăieri, visez la tot ce înseamnă
Europa. Aici avem și noi o parte de Mexic care este foarte
frumoasă și ne place foarte mult să mergem. Până acum locul
meu favorit este Croația.
ce ai dori să le transmiți cititorilor revistei neuma?
Mulțumesc pentru interes, și sper ca fiecare cititor să-și
gasească în el un outlet creativ – să scrie o poezie, să facă o
fotografie, să citească, să scrie o carte, să picteze un tablou.
Fiecare dintre noi avem un foc în noi – nu trebuie să fii artist ca
să beneficiezi de asta, este o nevoie umană să exprimi ce ai în
suflet, să creezi și chiar sentimentele rafinate ce vor să se
exprime și să lase loc altor sentimente rafinate, pot să vină prin
artă, prin sport – acum mai mult decât oricând!
Alexandra, îți multumesc foarte mult pentru onoarea
acordată! sunt fericită să te cunosc!!

interviu realizat de dr. cătălinA noVAc
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Savu Popa

Strigoi\a

C

ând se încingeau horele, apăreau din senin haiducii care
le-aduceau fetelor cununi împletite din plante sălbatice, adesea stropite cu sângele animalelor vânate. Pe vremea aceea, în Ocna, Strigoiţa era o uliţă în
pantă, fără nicio casă, formată doar din
lanuri întregi de cânepă. Se spunea că
ulița, dincolo de deal, urca la cer, nevăzută
de nimeni. Înainte de apus, cânepa era
cuprinsă de o strălucire aparte, fantomatică, pământiu-verzuie și fremăta ca un
frunziș uscat. Atunci, se adunau la sfat
strigoii și strigoaicele din toată zona. Se
reîntâlneau cei care, odată, se cunoșteau
ca oameni. Printre lanurile uscate, se prindeau în hore, râdeau, aprindeau toată
cânepa, ziceau ei, să izgonească duhul
Manei.
Mana, sora vitregă a ploii, nu se înțelegea defel cu aceasta. Între cele două
apăreau mereu neînțelegeri, mai ales
când se-ntrebau care să cadă prima pe
pământ. Tatăl lor, Zenitul, văzând și luând
parte la repetatele scene dintre ele, hotărî
să stabilească el ordinea căderii fiecăreia.
Ploaia, întotdeauna se înțelesese de
minune cu întreg pământul, atunci când
nu se mânia a furtună. Tot ea îi crescuse ca
o mamă, roadele, ierburile sau plantele.
Astfel, avea să cadă dintr-un cer acoperit
de nori. Cum apa ploii nu putea să apară,
așa, pe nepregătite, din înaltul cerului
senin, Zenitul chemă norii, care îi protejau
albastrul, să nu care cumva să fie șters de
aversele furioase uneori, ca niște toane,
ale fiicei sale. În rest, Manei îi fusese dat să
cadă în vremea soarelui cu dinți. Atunci,
pe cer erau și nori și soare. Când avea să
cadă ea, soarele încălca ordinea norilor și
își arăta dinții într-un rânjet de zile mari.
Auzind de hotărârea tatălui, Mana se
mânie teribil. Alesese să nu își folosească
aceleași puteri, pe care le avea și sora ei.
De dincolo de cer, făcuse rost de apa călâie, un rest din apa cea adevărată, risipit
aiurea, pe tărâmul nimănui dedeasupracerului. Apa călâie urma să fie răsfirată
peste întreg pământul. Acea apă avea
întotdeauna o culoare gălbuie și un miros,
uneori, de putezeală.

Și, astfel, Mana devenise o cădere a
apei călie din cer, un rest de apă pe care
Ploaia nu îl folosea niciodată și în care se
spunea că își spăla dracul, de fiecare
dată copitele, atât el, cât și ai săi. De
aceea, când cădea, apa aceasta nu pria
deloc recoltelor agricole, fiindcă era
acidă și pătrundea în tulpini uscându-le.
Bătrânii se temeau de uscăciunea Manei,
atunci când ea ajungea până la rădăcină
și răsadul respectiv nu mai dădea niciun
rod.
Pe vremuri, copiii erau ameninţaţi că,
dacă vor ieşi din curţi, nesupravegheaţi, şi
vor ajunge pe Strigoiță, se vor întâlni cu
strigoii care îi vor lua şi îi vor duce de pe
lumea aceasta. Iar apa Manei avea să cadă
peste ei și să-i topească îndată.
Pe dealurile care începeau imediat
după strigoiţă, ar fi avut loc o serie de
spânzurări ale ţăranilor prinşi de către
honvezi, soldaţii din armata austro-ungară. Dealurile spânzuraţilor. Hoţii, nelegiuiţii, toți cei care încercau să dezerteze
din imperiu, erau prinşi, legaţi şi duşi
imediat pe acel deal. Întâi, aveau parte de
o judecată sumară, adică li se aducea la
cunoştinţă lor şi persoanelor martore,
acelor gură cască, motivul pentru care
urmau să fie pedepsiţi. Imediat, se trecea
la spânzurarea lor. Apoi, pentru o perioadă, drept avertisment, erau lăsați să atârne. Din strigoiţă, se puteau zări pe atunci,
acele spânzurători, cinci la număr, care
străpungeau cerul. Acesta se mişca purtat
de vânt, nepăsător la priveliştea crudă
care i se înfăţişa din ce în ce mai des. Un
cer înjunghiat!
La intrarea în Strigoiţă, în urmă cu zeci
de ani, mai exista o ultimă casă veche, din
lemn, care aparţinuse unui cioban, Virgil.
Se spunea despre el că ajunsese în transhumanţă, în tinereţea lui, undeva pe un
tărâm în interiorul munţilor Carpaţi. Arăta
acest teritoriu, ca un loc deschis, cu același
cer, aceleași ape curgătoare şi o vegetaţie
atât de bogată şi de proaspătă, încât
acesta credea că se afla tot în afara munţilor. Observa că acolo, oile pasc o iarbă
mişcătoare, care scotea nişte sunete omeneşti. Se afla și-un izvor unde puteai zări,

ca printr-o oglindă, locurile din care
venise el, din realitatea normală.

***
Dincolo de strigoiţă, dealurile păreau
îngrămădite unele în altele, sub forma
unor valuri de piatră. Biserica de lemn
înnegrită de vreme arăta ca un semn din
naştere, pe pielea pământului. Seara, din
acele locuri, se auzeau nişte sunete ciudate. De parcă o rocă imensă, obosită
crăpa încontinuu în interiorul pământului.
Atunci se spune că apar în jurul acelei
biserici, melcii cu cochilia albă. Când aceştia înconjoară biserica, ca nişte lumini
mişcătoare, iluminând locul, de poate fi
văzut, până hăt departe, în cerurile de pe
urmă, spuneau bătrânii. Uneori stau în
poziţia crucilor din cimitir. Lângă biserică
se află cimitirul de leagăne.
Pe vremurile tare îndepărtate, un boier, ce-şi avea conacul în drumul hoţilor, ca
să îşi pedepsească singura fiică, venise cu
trăsura, scosese din ea un leagăn din nuc
şi îl îngropă în acele pământuri. Fusese o
răzbunare ciudată, dar teribilă. Consecințele au fost pe măsură.
Pe acel leagăn, dintr-un foişor al conacului, fata se iubise cu Horia, un tânăr
haiduc al Mărginimii, nopţi întregi, pe
ascuns de ochii lumii. Acesta pusese ochii
pe fată, la o petrecere în sat, pe la sfârşitul
verii. De atunci intraseră în vorbă și
se-ntâlneau aproape zilnic. Haiducul îşi
părăsea adesea compania tovarăşilor săi,
chiar dacă ceilalți plecau fără el, în noile
lor aventuri.
La scurt timp, fata rămăsese grea şi
ascunsese acest lucru, cât putuse de bine.
Însă, timpul trecuse foarte repede, parcă
îi fugea de sub picioare, râzându-şi de
dânsa, şi iată că se apropia sorocul naşterii. Se lăsa dusă de acasă cât putea de
mult, încerca să îşi evite părintele, cu care
rămăsese singură, fără mama care murise
încă de când era ea în leagăn. Însă burta
creştea şi tot creştea, devenind tot mai
vizibilă, sub rochia-i lungă de in. Până la
urmă, tatăl o văzuse într-o dimineaţă, în
curtea casei când întindea rufele. Pe loc
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realiză isprava, dar şi motivele nenumărate pentru care fata lipsea de atâtea
ori de acasă, cu scuza că se ducea te miri
pe unde. Ştia că băiatul tot venea pe la ei,
bănuia şi că se înhăitase cu haiducii. Însă,
nu aflase că fata lui avea de-a face cu un
haiduc în toată regula. Niște nelegiuiți de
care toți se fereau! Era bine ca fata lui să
nu fie văzută în compania unor astfel de
oameni. Şi, acum, iată unde dusese nechibzuinţa şi lipsa lui de prevedere!
Turbase de durere. Apoi, durerea i se
preschimbase în furie teribilă. Fetei nu îi
spusese nimic, nu voia să îi provoace dureri sau grozăvii, acum când era să nască.
Însă, se închisese în dânsul, devenise
peste măsură de ursuz, nu mai vorbea cu
nimeni.
Într-o noapte cu o lună din cârpe
îmbibate în sânge şi lupi hămesiţi care
muşcau din pietre răguşind, printre dealuri, un ghem de fum şi tărână se rostogolea, înaintând cu o viteză de neimaginat. Boierul mâna ca scos din minţi, cu
ochii reci, sudorile săpându-i şanţuri
adânci în pielea aspră ca însăşi viaţa lui.
Caleaşca ajunsese dincolo de strigoiţă.
Imediat, în buza pădurii, începea un cimitir mic, vechi, unde erau îngropaţi
strămoşii celor de atunci, din Ocna. Acolo
era îngropat şi Tetea, căpetenia haiducilor,
care pierise lovit de un trăsnet, în acel loc
al pădurii.
Boierul se dăduse jos şi, fiindcă mai era
încă în forţă, luă dintr-o încercare leagănul, îl puse pe pământ, luă o lopată şi
începu să sape o groapă, chiar lângă mormântul mamei sale, nu departe de pădure.
Părea că îşi pierduse minţile. Sudoarea
rece i se preschimbă în spume, ochii îi
deveniseră livizi, ochi de strigoi. După ce
termină de săpat groapa, luă leagănul şi îl
aruncă acolo. Se auzise ca o izbitură
teribilă, care cutremură pământul şi, imediat, un stol de păsări părăsiră copacii din
jur, scoţând nişte sunete ce semănau cu
nişte oase sfărâmate. Boierul îngropase
leagănul. Se gândise o clipă dacă să-i dea
foc sau nu. Însă, renunță la idee. Ar fi atras
imediat atenția.
Fără să mai stea pe gânduri, se urcă în
trăsură, dăduse un bici zdravăn calului şi
se întorsese în aceeaşi goană nebună. În
urma lui se întindea o noapte pâcloasă.
Întunericul se lăsa greoi peste toată natura, ca un corp mort.
Fata ţinea nespus la acel leagăn. Îl
primise de la naşa ei, încă de când era
mică. Îşi petrecuse pe acel leagăn, cele mai
multe ceasuri, mai ales de când îl cunoscuse pe Horia, tatăl copilului. Acesta avea

un fel al lui de a se face nevăzut, încât
rareori îl zărise boierul în ograda lor. Cum
leagănul se afla în mijlocul grădinii, ascuns
după niște pruni care crescuseră în acel an
peste măsură, cei doi preferau să vină și
să-și petreacă aici timpul.
Mulţi stiau despre Horia că era băiatul
haiducului Foltea, cel care cânta duios din
fluier. Se spunea că, odată, venise o viitură
teribilă. Râul Visa se umflase peste măsură
şi era cât pe ce să se reverse peste case,
gospodării. Ieşit din pădure, haiducul se
opri, încremenise în fața unei asemenea
privelişti și scoase fluierul, începând să
cânte, încât nimic nu-l putea opri. Cântă
ore-ntregi. Ca prin minune, râul se linişti
treptat, până când se reîntorsese în albie.
Imediat, haiducul făcuse cale întoarsă spre
pădure şi nu mai fusese văzut de atunci.
Băiatul nu era nici el departe de a-i împărtăşi tatălui darul cântatului la fluier. Şi,
nu de puţine ori, când venise la fată, îi
cântă mai întâi din fluier. Atunci închidea
ochii, degetele abia atingeau fluierul. Sunetele care ieșeau, într-adevăr, aveau
puterea să îngheţe, să oprească respirația
a tot ceea ce se afla în jur, chiar dacă arșița
zilei de vară avea încă, la începutul nopții,
deplină putere.
A doua zi, fata uluită de dispariţia
leagănului, mersese la Tincu, sluga lor, un
lungan şi un tăcut din fire, şi nu se lăsă
până când nu află ce se întâmplase cu
leagănul. Acesta, om sărac de minte, îi
povestise isprava boierului şi, astfel, fata
află unde e leagănul. Măcar de îl arsese, să
nu mai existe nicio aşchie din dânsul! Dar,
aşa, să îl îngroape întreg, i se păru fetei un
gest pe care nu îl putea înţelege, dureros
peste măsură. Boierul încă mai dormea,
fiind trecut de orele dimineţii.
Când se trezi, aceasta alergă la el,
tristă, de abia abţinându-se să nu izbucnească într-un plâns pe care îl simţea fără
oprire. Mai ales că, de când băiatul nu mai
trecuse, se împliniră o noapte şi o zi. Tânărul bănuise ceva şi nu dorise să-l
înfrunte pe boier.
Fata rămăsese de mică fără mamă, îi
cunoştea boierului firea rece, însă nu se
aşteptase la o asemenea cruzime din
partea lui. Tatăl îi tăiase imediat orice elan
sentimental sau pornire de a se complace
în vreo scenă de tristeţe. Îi spusese că nu
mai voia să o vadă după câte a făcut şi să
facă bine să plece din faţa lui, cu copil cu
tot. El, marele boier Răulescu, un nume
care amintea de o rasă boierească ce luase
naştere în vremurile vechi, secolele 14, 15,
o rasă care pusese temelia acelor locuri. El
nu va accepta ca fata lui să fie soţia unui
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haiduc, a unui nelegiuit! Să fi ştiut din
vreme ce amar le pricinuise băiatul care le
dădea târcoale, că îl izgonea fără nicio
ezitare. Dacă l-ar prinde, și în momentul
acesta, i-ar sfărâma oasele cu o singură
mână! Aşa că, să facă bine şi să plece. Cât
mai departe. El o va renega pentru totdeauna.
Auzind acestea, fata plecă din faţa
tatălui. Lacrimile îi curgeau în cascade.
Oamenii spuneau că, fata, părăsind casa,
lăsă în urma ei două cascade de lacrimi.
Două cascade când aurii, când argintii,
când sângerii care se întindeau pe întreaga uliță a strigoilor, până la cimitir, unde
fata ajunsese până la urmă. Durerile
naşterii îi cam dădeau târcoale şi se transformară în adevărate chinuri. Se simţise
de-a dreptul sfârşită. Simțea că ceva îi
sfâșie carnea. Aşa că se întinsese pe iarbă,
la marginea acelui cimitir, nu departe de
locul unde fusese îngropat leagănul. În
următoarele zile, nimeni nu o mai întâlni.
Mulţi spuneau că ar fi fugit cu acel băiat şi
cu alţi haiduci, spre alte ţinuturi.
În acel cimitir, într-o noapte de sânziene, au fost zărite nişte lucruri tare
înfricoşătoare. Crucile ar fi crescut extrem
de mult, atât de mult, încât semănau cu
nişte copaci seculari. De trunchiurile lor
erau legate leagăne pe care sânzienele
sau alte ființe se dădeau întreaga noapte
şi cântau atât de trist, de înduioşător,
încât, a doua zi, iarba era încărcată de
lacrimi. Alții spun că după mulți ani, după
ce boierul nu mai trăia, haiducul s-ar fi
întors cu fata și ar fi trăit cu ea la conac. Se
înrăise, devenind ursuz peste măsură. Se
lăsase de haiducie Se spune că ar fi pierit
străpuns de o săgeată otrăvită, o răzbunare mai veche din partea unora, cărora el
le făcuse rău mai demult, iar corpul i-ar fi
fost îngropat undeva în adâncul unei
păduri de pe Secaşe.
În satele din împrejurimi, în curţile
bătrânilor de azi, existau câte un leagăn
cioplit din tot felul de lemne. Leagănele ar
fi fost făcute de acest haiduc, cât timp
locuise la conac. Le făcuse când mergea în
pădure, când pleca în căutarea haiducilor
de altădată. Cei mai mulți nu mai trăiau.
Atunci, rămânea pe acolo mai multe zile și
se punea pe făcut leagăne din lemnul
copacilor doborâți de vreo furtună. Cine
încerca acele leagăne, observa că mişcarea lor scotea un sunet melodios. Şi îşi
aminteau povestea fetei căreia îi curseseră
în loc de lacrimi, cascade de sânge.
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Personaje
Deceneu
Corul femeilor - Corifeea
Corul copiilor - Micul corifeu
Ecou - voce
Zamolxe - voce
Ostașul
Baba
Prolog
ascultați și-aveți răbdare
să vă spun
că trecutul nu-i atâta de știut
pe cât pare.
Și ce pare
pare și atât.
Dacă v-aș spune că un moș,
un sacerdot cu barba albă
ar juca și-ar chiui
pe struguri
cu niște copii,
mi-ați da crezare?
ascultați la mine:
singura oglindă care
se răsfrânge pe sine însăși
suntem noi.
Ne visăm cum vom fi,
unde vom fi, ce vom face,
unde ne va zace
scheletul,
dar la fel de bine
ne putem visa și trecutul.
Visează, visează ne-nfricat!
Îngăduie-ți un joc
de-o clipă
și trecutul se va lăsa visat!
Actul I
La vie. Femeile și copiii culeg struguri din vițe-devie și le strâng laolaltă-n albii de lemn. Sunt multe
astfel de albii, pline cu vârf de struguri unele,
altele mai goale. Mai sunt și câteva vase de ceramică mari și butoaie de lemn. Lumea-i desculță.
Corul de femei și copii, apoi Deceneu
Corul de femei și copii (cântă și dansează)
a venit. Cine?
toamna și bruma
pe frunze se lasă.
Câteodată-i cât un cot
de groasă.
Și pământu-i rece
și soarele pe cer
mai repede trece.
iar luna de-argint
de gheață pare.
Ce-ar fi dacă,
frați și surori,
am arunca o piatră-n
dânsa să vedem
de se crapă,
de se sparge?
Și toamna cu bruma-i
pe frunze se lasă.
Focul s-aprindem
în vetre
împrejmuite de pietre.
Să nu ne prindă frigul,
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Cosmin
Andrei
Tudor

ca mâine
gura s-o ungă!
Copiii (strigă)
toamna cu bruma-i
pe frunze se lasă
și mustul curge
și vinul se-ncheagă
în vase de-aramă!
(pe rând)

Deceneu

Nu-i așa, mamă?
Nu-i așa, mamă?
Nu-i așa, mamă?

- cântec dramatic -

Femeile (strigă)
așa-i!

ce-n oase
se-ncuibă,
fără lemne.
Că-i vai și-amar!
Dar tot mai multe
semne
s-arată și-arată
că frigu-i aproape,
pe frunze se lasă
și-n sate
se-mbuibă.
e vremea să sărăcim
viile de struguri
și ciorchinele de boabe.
e vremea
să le aruncăm
în ălbii
și să le strivim
sub povara tălpii.
Copiii
(sar în albiile cu struguri și dansează, zdrobindu-i în joc.
joacă și cântă.)
toamna cu bruma-i
pe frunze se lasă!
Corul de femei
Zdrobiți, copii, strugurii
și mustul să curgă
în râuri și râuri,
că ne vin soții
și tații
din luptă
și gura li-i udă!
Zdrobiți și lăsați
mustul să curgă!
Să dăm la bărbați
vinul să beie
înainte de plecarea
pe câmpul de luptă.
Să moară cu spada-ntr-o
mână
și-n cealaltă mână cu-o cană.
De-asta bărbatu-i bărbat
și femeia femeie.
lăsați mustul să curgă

Toți
Vinul pieptul
le-ncinge
și spadele în vânt
ostașii le flutură
în alergătură
și pe dușmani
îi învinge!
Deceneu
(se apropie din depărtare, cu fruntea-n pământ, pesemne
îngândurat. după un timp, în care se apropie de femei și
copii, se oprește.)
Dar ce-i cu atâta zarvă
de gândul îmi fuge?
De unde ajunge
nu-l pot ajunge
să mi-l aduc‘napoi
în frunte.
pare un cântec dintr-ăla
drăcesc de larvă,
dar să m-apropii
s-aud mai bine.
(face gestul obișnuit de a-și duce mâna la urechea dreaptă
pentru a auzi mai bine)
O, vai, dar astea-s
glasuri tinere de copii
și subțiri de femei
ce cântă culesul de vii
și zdrobitul de struguri
cu tălpile goale
în ălbii de lemn.
(face câțiva pași spre ceilalți)
Femeile (îl zăresc și cântă)
Vine moșneagul cu sacu-n
spinare
să-i dăm un ciorchine,
ni-e milă de el!
Copiii
priviți-i mantaua și gluga din cap
și mersul și barba!
Nu-i moșneagul sărac.
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Femeile (își pun mâna la frunte)
așa-i, pe zei!
este preotul nostru drag!
(îi aleargă înaine)
Deceneu
V-am auzit de peste munți
cântul!
Culegeți de struguri
pământul?
Femeile
Culegem!
Deceneu
(ajunge lângă copii)
iar voi, viitori ostași,
cu tălpile goale
cutremurați pământul?
Copiii
(strigă-n cor, neîntrerupându-și jocul)
Cutremurăm!
Cutremurăm pământul!
Deceneu
atunci cutremura-voi
cu voi
prin joc pământul!
(se descalță de opinci și sare într-o albie
cu struguri și-ncepe să joace)
Deceneu și copiii
Să strivim ciorchinii și vinul să curgă!
Să ungă
rănile tânărului ostaș
căzut pe câmpul de luptă
răpus de săgeata
veșnicului vrăjmaș!
Strivim ciorchinii și vinul să curgă!
Să plângă
zeii căderea tânărului ostaș
la datorie
care și-a apărat
soția, copiii și vatra
de sabie și robie!
Actul II
Peștera. Deceneu stă pe o piatră mare în mijlocul
peșterii. Peștera este asemenea Peșterii Veterani,
în sensul că lumina își face loc printr-o fereastră îngustă, căzând pe un altar. Lumina cade oblic, semn
că-i dimineață.
Deceneu, Ecou, Ostașul
Deceneu
Vai mie, vai!Vai mie, vai!
Cu ce greșit-am zeilor și căror zei greșit-am?
Năpasta de mine să se țină scai?
Dar doar de mine de s-ar ține,
ci ea-i și altuia sortită.
altuia ce viața-și pierde-va,-n fine!
O de trei ori nenorocită soartă
mi-a fost dat să trăiesc

pân’la marea poartă!
Stelele mi-au arătat cum se-ntâmplă
nenorocirea ce căzut-a ca un fulger
drept în a neamului tâmplă!
Citit-am și-n măruntaie
și-același nenoroc îmi fu dat să văd,
să văd cum otrava viața îi taie!
Și-n zborul păsărilor pe cer
văzut-am cum trupu-i țeapăn
căzu sub pumnalul sânger!
iar eu ce fac aici în astă grotă?
i-aștept sfârșitul tragic
și Soarta să mă ieie-n gloată.
Nu pot zeilor să fiu-mpotrivă,
ci fruntea să-mi aplec
pân’la glia jilavă.
peștera asta nu-mi fi-va mormânt,
că-i prea luminoasă pentru un tâlhar
ca mine ce-i sta-va bine în pământ.
aci prin fereastră îngustă
lumina cade pieziș
pe altarul de pustă.
Unuia ca mine nu-i-e dat lumina pură
a soarelui să vază,
ci doar o negură vergură
i-e dat să-i guste ochii-nchiși,
lacomi de lumină, care și sub țărnă
ei se cred încă deschiși.
Și așteaptă raze, raze
drum să-și facă prin pământ
și pe ochi să se așeze.
Vai mie, vai!Vai mie, vai!
Ecou
Vai ție!
Deceneu
Cine vorbit-a?
Ecou
Năpasta de tine se ține scai!
Deceneu
arată-te și spune-ți pe nume!
Ecou
port multe.
Deceneu
Și-anume?
S-aud cum își spune!
Ecou
Îmi zice Cel-care-ntoarce-vorbă!
Deceneu
Cu neputință! acela-i ecou
care vorba întoarce, dar oarbă!
pe când a ta-i de viață plină.
De ce veniși?

Deceneu
atuncea spune-mi drept
întregu-ntreg!
Ecou
Venit-am să-ți spun cumplite vești,
dar cred că le cunoști deja.
Din stele?
Deceneu
Nu greșești.
Ecou
Din măruntaie și din zbor de păsări.
Deceneu
Nici de astă dată nu greșești.
Dar spune-mi: aceste arătări
datu-au vreodată greș?
Ecou
Niciodată!
Deceneu
atunci, - e clar!
Va înlocui al meu leș pe-al său leș?
Ecou
Întocmai!
Deceneu
De ce venit-ai?
Să-mi spui ce știu deja?
Cu pumnu-n inimă să-mi dai?
Ecou
Nicidecum, ci fii atent
la ce îți spun
ca unui penitent.
Știi doar că pe al neamului tău cârmaci
îl vor înlătura, iar tu nu fi-vei rege.
O, nu!tu fi-vei regatului cârpaci!
După nemeritata-i moarte
regatul în cinci se va-mparte.
lumina ce vezi cum cade pieziș noroc
să-ți poarte
că lupta fi-va haină,
iar tu singur vei lupta cu cinci regate,
cu cinci regi ca să-i aduci sub aceeași inimă!
Deceneu
putea-voi eu, oare?
Ecou
Credință!
ești om de ispravă!
Să poți reuși e doar cu putință.
(intră ostașul)

Ecou
Nu pot a-ți spune.

Ostașul
maimare preot, marele nostru rege
la dânsul te cheamă!

Deceneu
pentru a mea viitoare vină?

Deceneu
la rege voi merge!

Ecou
Nu pot să neg.

(ies amândoi)
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Actul III
Decorul este cel din primul act.
Femeile și copiii au aceleași îndeletniciri.
Corul femeilor, corul copiilor, Deceneu, Ostașul
Corul femeilor
(culegând)
Viile-s multe,
iar noi suntem puține.
Vinul să facem pentru bărbați,
pentru bărbații de-acasă
plecați!
Stropi-le-vom gâtlejul uscat
cu vin roșu ca sângele
închegat.
Corifeea
lăsați jocul și cântu-l lăsați!
Culegeți cu mâinile-amândouă
că frigu-i aproape, se simte în oase!
Nu lăsați vlăstar cu boabe pe el,
ci aruncați-i în ălbiile mari!
iar voi, copii, nu stați,
ci picioarele pe struguri urcați
și dănțuiți să iasă vinuri
dulci, tari și spumoase!
Corul copiilor
Dănțui-vom cu drag în zeama
mustoasă, în zeama cea dulce.
aduceți, femei, strugurii-n
coșuri de răchită-mpletită
și vărsați-i în ălbiile-aste mari
ca tălpile noastre de zeamă
și culoare să-i stoarcă!
Micul corifeu
De când regele nostru mărit
dat-a vinului voie să curgă-n vedre
de lemn, întomnirea-i mai frumoasă!
Nu-i așa, frați de vin?
Corul copiilor
așa-i, așa-i!
Corifeea
Dar ce-mi văd ochii-n depărtări?
maimarele nostru părinte,
cu un ostaș pe urme.
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Deceneu
Cu ce spor munciți, copii și femei!
Și viața vi-i bună vouă!
(către un copil:)
așa, copile, joacă! Joacă pe struguri!
(către o femeie:)
așa, femeie, culege! Culege cu drag!
Ce-aș mai juca și-aș mai culege
cu mâinile – mâini fanate peste noapte
de l-acel vis cumplit ce avut-am.
Nu pot zăbovi, că regele la dânsul mă cheamă
și trebuie să ascultăm de regescul cuvânt.

Deceneu
(intră prin dreapta cu un opaiț în mâna dreaptă.
vădit abătut. se prăbușește pe o piatră.)

Deceneu
Fi-va, fi-va, dar cu ce folos?
Culegeți doar, femei, nu-l luați
în seamă pe bătrân.
Vorbește pentru sine.
Ostașul
regele-așteaptă degrabă să vii!

(se ridică. luminează cu opaițul peștera,
parcă ar căuta ceva sau pe cineva)

Deceneu
Nu-l vom face pe rege s-aștepte!
Să mergem, ostaș! pune-ți spada
pe umăr și să pornim în marș!

arată-mi-te, zeu măreț!
ridică-ți capul tău semeț
în lumina palidă
și timidă
a opaițului de seu!
Vino, o, maimare zeu!
Dă-mi un semn
săpat în lemn!
Dă-mi un semn
săpat în foc!
Dă-mi un semn
săpat în piatră!
Nici ecoul nu mai vine.
Dă-mi un semn
săpat în mine!
Nu-i căzuse tâmpla bine
la podea
că țara ne
și-era-mpărțită!
Spune-mi, zeule,
cum să fac?
Dă-mi un sfat
că mi-s frații
desfrățiți!
trebuie să fac cumva
ca în viața de apoi
eu cu regele
să fim din nou fârtați!
Dar cum, o, zeu?
Când cinci regi noi
au tăiat pământul țării?
l-au tăiat în cinci regate.
Vino, zeule,
ca o umbră pe părete!
Frații de o limbă și un sânge
sub aceeași sabie
să-i pun arată-mi cum!
plânge, plânge
pasărea de dor

Corul femeilor
De n-ai vreme de dănțuit cu noi
cum dănțuit-ai tu ieri,
stai doar și ne spune
cum fi-va ziua de mâine.
tu, tălmăcitor în stele,
fi-va ea bună de cules?

(ies amândoi)
Corul femeilor
Ce-o fi cu el?Vorba-i tremúră.
mâinile, văzutu-le-ați și voi,
sunt de moșneag.
pe picioare cu greu se mai ține,
nu-i vorbă de dănțuit.
Visul de care pomenea
îl înmuie pesemne.
Dar ce vis fu? De-atâta groază
în ochi îi puse?
Un copil
Ba eu o lăcrimă-n văzu-i umbrit
de durere văzui!
Un altul
eu pe sub barba-i deasă
văzut-am cum buza de sus
peste cea de jos căzuse!

Corifeea
afla-vom curând, că doar pe-aici
drumul vor trece.
Se-apropie! munciți ca-nainte!

Altul
Și mâinile-i treumurau.
De boală parcă bătute!

Deceneu, Ostașul
(se apropie de femei și copii. se opresc)

Aceeași peșteră ca în actul al doilea. Complet întunecată. Se va lumina puțin câte puțin la intrarea
lui Deceneu cu un opaiț în mână.

O, Zamolxe, de ce datu-mi-ai
tu mie să-mi vadă ochii
prăbușirea regelui în odaia-i
plină de tâlhari?
Și de ce mi l-ai scos în cale
pe-acel ostaș mișel
care mă duse pe-o tainică ușă, agale
în odaia de odihnă a regelui,
chiar în clipa prăbușirii?
De-a plecat sărmanul rege
din această lumea seacă cu ochii
îndreptați spre mine și cu trupul la pământ.
am fugit. N-am spus nimic.
Ce-ar mai fi fost de spus?
te-ntreb, zeu, când inimic
i-am părut în clipa ultimă?

Corul femeilor
Ce să înțelegem din ăst semn? Unde îl duce?

Toți
(culeg, adună, duc coșuri spre albii,
copiii cu tălpile struguri zdrobesc)

Actul IV

Corul femeilor
Copii năstrușnici, tăceți și-o mare vadră luați!
Cu must o umpleți
s-o dăm preotului nost’să beie
când drumul înapoi
de la rege-și va lua!

Tineri dramaturgi
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în codrii.
plâng femeile în sat.
Își plâng copiii
frații îndepărtați
prin alte patrii.
(cade înapoi pe piatră)
Zeule, nu vrei să mi te-arăți.
atâta mă urăști?
De nu-mi dai semn
și nu-mi fi-vei călăuză
în lupta de-a uni
pe cei de-un sânge
jur c-am să te blăstăm!
(își înalță privire, parcă așteaptă)
Nu te temi de blăstemul meu?
O, zeu!
Să mi te uite neamul!
(opaițul dă să se stingă)
Cum pleacă lumina
din ăst seu
așa pleca-voi și eu
din ograda-ți!
Și-așa pleca-va
pleava
întreagă! De sub domnia
unui zeu ce nu vrea
să-nchege sângele
și limba!
pleca-va ea gloată
spre zei mai miloși!

Copiii
Dar cum să muncim
când suntem bolnavi
de inimă?
Și gura ni-e goală
și ochii uscați.
Doar vântul ce bate în codrii
și-aduce cu el
pe aripi de aer
cuvintele noștilor tați ne mai bucură auzul.

Zamolxe (voce puternică, furioasă)
Destul!
Zeii auzit-au destul!
Nu căta să-i mânii pe zei!

Femeile
Cu tristețe culegem și stoarcem.
Cum altfel,
când nu demult murit-a el
regele nostru
și nu demult ostașii lui,
frați odată,
s-au luptat fără vrere
între ei?
Cum altfel,
când sângele lor a înroșit țărâna,
când umplutu-s-au
vedre de lemn?
Cum să ne-arătăm pe buze
bucuria și-ncântarea
la culesul viilor de frunze,
că nici viile nu dau roade?
Și bobul de strugur
e uscat,
nu iese pic de must și-ăl care iese
nu-i must,
ci sânge dac?
Nici copiii nu-l mai beau
și-l scuipă,
cică e amar!
must amar!
must amar!

Deceneu (îngrozit, privește)
Zamolxe
Fugi de sângele neamului
-ți încheagă!
(se aude un suflu și opaițul se stinge)

Actul V
Același decor ca în primul act. Femeile și copiii
strâng, culeg și zdrobesc strugurii, dar fără vlagă,
posomorâți. Deceneu pare întinerit.
Femeile
(fără vlagă, plictisite culeg struguri și vorbesc
în aceeași notă)
Copii, strugurii din vii
în coșuri i-adunați
și cu tălpile zdrobiți-i!
Copiii (triști)
pentru ce vinul să curgă
când tații ne sunt plecați
în altă lume sau în altă luptă?
Vinul să stea. e mai cu minte.
Să-ncremenească în boaba
de strugur jilav!
Femeile
tăceți și munciți!

Un copil
Dar cine vine-n depărtări?
Cu zâmbet pe buze
și ochi lăcrămați.
Alt copil
e preotul nostru drag!
Copiii
(se opresc din treburile lor și se ridică cu toții în picioare,
uitându-se înspre Deceneu, care se apropie de grup)
Femeile
(își continuă treburile plictisite)
Deceneu
(ajunge lângă grup)
Cu-așa tristețe culegeți?

Deceneu
(își întinde brațele în semn că vrea să-i cuprindă pe toți)
eu veste bună am
și vouă vă voi spune-o!
Ostașii noștri,
tații voștri,
soții voștri
nu mai sunt vrăjmași,
ci prieteni și frați

întru sânge!
Bucurați-vă! Bucurați-vă!
Femeile (se ridică și se bucură)
Copiii (se bucură)
Deceneu
pământul de sânge-i spălat.
O ploaie caldă căzut-a
și sângele dus-a fost!
azi mâna și-au dat și mâine
se pleacă la rege!
Un singur rege!
Femeile și copiii
(se bucură și cântă și muncesc)
toamna cu bruma-i
pe frunze se lasă
și mustul curge
și vinul se-ncheagă
în vase de-aramă!
Baba
(o babă se apropie de grupul gălăgios,
întrerupându-le cântul. cu voce răgușită:)
Vinu’s-aruncați!
Toți ceilalți
(se opresc și privesc la babă)
Baba
Un vis cumplit am visat.
aruncați vinul pe câmpuri
și creșteți copaci!
Sărutați-i!
În codrii fugitu-vom
din calea dușmanului nostru
din apus.
pădurea casă va fi copiilor voștri.
aruncați vinul!,
am spus.
Nu va obosi el soarele
să se tot înalțe în fiece zi
pe bolta cerească
și dușmanul în vetre
cu noi va dormi.
Deceneu
Nu ascultați baba nebună!
(devine sobru, gânditor și se retrage)
Cântați!
Baba (pleacă)
Femeile și copiii
toamna cu bruma-i
pe frunze se lasă
și mustul curge
și vinul se-ncheagă
în vase de-aramă!
Cortina
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Ha Noi, Vietnam. Locuiește în Hang Manh,
Districtul Hoan Kiem, Ha Noi. Lucrează la
Today Newspaper, publicație din grupul People Newspaper. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Vietnam, la filiala Uniunii Scriitorilor
din Hanoi și membru al Uniunii Ziariștilor din
Vietnam.

Cărți publicate: Grădina luminată, poezie,
Editura Uniunii Scriitorilor din Vietnam (2008);
Anotimpul pietății filiale, poezie, Editura Uniunii Scriitorilor din Vietnam (2011); Sunetul cocorilor în lumina lunii, Editura pentru tineret,
2011; Pagodă în inima mea, (2013) și Împărțirea cerealelor, Editura Uniunii Scriitorilor din
Vietnam (2015); Ținutul de la suprafața mării,
Editura pentru muncă (2015); Timpul pe chipul
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Vântul în cinci culori, poezie, amblele la Editura pentru literatură (2019), Anotimpul dur al
mării, poezie, Editura Uniunii Scriitorilor din
Vietnam (2020).
A obținut premii la Concursul Poezie și
origine, satul Chua, 2016-2017; la Concursul
de literatură al Revistei Militare 2015-2016,
Premiul de încurajare pentru artă și literatură
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traducere prin engleză de AndreA H. Hedeș
Semnal gri
Tot mai multe semnale bolnave și slabe urmează a fi transmise
Pot simți copacii și iarba putrezite în descompunere
Respirația coronamentului arborelui aproape mă face să cad.
Când caut odihna din cauza epuizării
Ce s-ar întâmpla dacă toți frații și surorile din copilăria oamenilor
Din copilăria noastră ar putea doar să elibereze emisiile?
Nu crede într-un astfel de ajutor necondiționat echilibrat.
Dacă eliberăm toate otrăvurile pe pământ
Nimeni nu poate fi generos cu trădătorii?
Aud chinul frunzelor în miez de noapte
Încercând să scape, încercând să acopere
Încercând să nu cadă și să facă rău
Asemenea pietrelor și pământului ce cu greu pot evita
Apa mâloasă de cositor a râului forțate să o absoarbă în adânc
Toate baldachinele verzi devin argintii dimineața devreme
Șoptesc în aer cuvinte rele care ar putea fi ultimele
Nu veni aproape de mine
Acum stau chiar aici
În lumina soarelui.

Sezon deschis
Vara dezvăluită vine atât de repede
Cerul e întunecat și ploaia începe să cadă
Nu sunt pregătit să întâmpin lucrul acesta
Planul original e cu totul ud.
Ploaia nu are timp de gândire
Așa cum căldura verii nu îmi dă de ales
Ploaia cade peste mine și mă grăbesc să intru
Proaspăt ca mirosul obișnuit al copacilor
Dacă arșița zilei aurii se poate evapora în fața ochilor
Când vânturile puternice suflă dramatic peste acoperișul dormitorului
Separând norii pe cer
Strivind umezeala în mare și pe pământ
Există un câmp gol strălucitor

Fum negru la intersecție așteptând două minute nebune
lumina roșie a semaforului
Eu însumi arăt de parcă aș jupui pielea
Ascultând sunetul cicadei perforând pereții
Știind că nu există cale de scăpare
Sunetul claxoanelor plictisește oamenii
Arătând gânduri apăsătoare
Astfel de zile sunt oricare zi ce nu mai poate veni
Nu mă gândesc la fluctuații
Într-o clipă un sentiment atât de real
Luate pe nepregătite lucrurile explodează
Uitat sfârșitul sezonului umed se inflamează
Boala și slăbiciunea celor răscoapte
Pentru simplul fapt că plouă acum
Oprește-te și limpezește-ți gândurile.

Liniștea
Privind cerul la sfârșitul zilei poți vedea dragonul
Nori liniștiți luminează în mijlocul serii
Drumul care te aduce aici e la fel de calm
Punând laolaltă asemănările
Curentul se schimbă cu zgomot
De sute de ani mâna oamenilor conduce izvoarele
Ai dormit de atunci fără a spune ceva
Doar câmpul și curțile pot spune despre fiecare anotimp verde
Vreun secret trimis vântului răcoros?
Sau fostele cuvinte dedicate privirilor frunzei
Care umple de anotimpuri hainele țăranului
Mă umplu de mirosul orezului galben copt?
Se pare că există propoziții pline de tunete!
Arată la fel de aspre ca mâinile noastre
Fiecare nou venit poate primi o astfel de propoziție
În liniștea pământului arat
Azi am venit să primesc mai multe propoziții
Dragonul s-a născut din semințe.
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Am arcul

Aici stai tu, cel rău

Cu fața spre cer mă gândesc la norii albi
Privesc în jos iarba
Peste câmpul verde fiecare însămânțare și recoltă
Amestecate în zgomotele satului o sută de ani de vibrații
Am arcul ce îmi îndurerează aripile cusute strâns sub umeri
Acum vor să se despartă

Abia mai putem râde
Dușmanul mănâncă împreună cu noi
Hrana noastră e orez fiert
Hrana lor e carnea și sângele nostru

În țări tropicale gândul la transpirație poate consuma întreaga zi
Privesc în sus și în jos privesc prin și peste toate direcțiile pentru apărare
Lupta valurilor de arșiță
În interiorul unei astfel de rezistențe aripile încearcă să crească
Peste colina înaltă în întâmpinarea elanului elegant al zmeului
Mă caut pe mine la poalele colinei
Vreau să urc până în vârf
Vântul puternic ridică orice frunză
Ani s-au mutat între munți și câmpii
Trebuie să repetăm călătoria în zbor odată cu arșița umedă
Nimic nu ne învață să gândim grandios
Prin violența sa aprinsă
Astfel încerc să privesc în sus spre cer
Dincolo de soarele putred și ploaia inundă matricea
Somgul e pus la pământ
Chiar sudoarea sărată ce umple privirea
Va dispărea brusc într-o zi
Prin scris
Prin cântec
Prin prezență
Prin gânduri zburătoare.

Departe de stele
Aceasta e noaptea care ar putea deschide stelele
După o zi, la sfârșit, uităm să privim în sus spre cer
Noaptea limpede precum cristalul poate filtra praful zilei
Privesc de departe arcul verde licărirea durerii
Se ascund gânduri înăuntrul marelui bal al luminii?
Al cui ecou sunt punctele verzi?
Ce mai e între întuneric și lumină?
Se mai crează lumină
Pălește în grabă lumina?
Galaxia se luminează în timp ce eu plâng
Nu putem face nimic în fața sfârșitului
Sub arc îngenunchează cineva pentru a privi în sus?
Stele licăresc în privirile oamenilor
Abia pot recunoaște încovoierea zilei ce trece
Cum putem reflecta asupra a ceea
Ce micșorează distanța dintre oameni?
Care stele se arcuiesc și se încordează
Spre a oferi lumina
Stelară din ochii oamenilor
În timp ce bunătatea oamenilor cu greu o putem cunoaște?
În fiecare an am încercat să apreciez
Câți asemeni mie au trecut de vârsta tinereții?
În fiecare noapte așteptarea somnului e un chin
Magnifică noapte pentru secerat și cules tristețea
Plâng penrtu fericirea de-a gata
Admirând infinitatea acestui drum tăcut.
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Când putem mânca împreună?
Când cei răi sunt răsplătiți?
Când ne plimbăm și ne întâlnim?
Dușmanul e ascuns în cămașa elegantă
Când putem eu și cu tine să ne înfuriem?
Cuvintele noastre jignite multiplică distrugerea
Îmi pierd mințile când dușmanul dansează jubilând
Nu pot fi în locuri îndepărtate
Dezastrele sunt ascunse în mâinile oamenilor
Mâna mea a reșit și te-a rănit
De ce nu pot recunoaște!
Vă rog spuneți-vă unii altora povești oră de oră zi de zi
Am putea recunoaște ușor adevărul în atâta confuzie
În această dimineață radioul a transmis că 2 oameni au murit de covid
– un vietnamez și un american
Amândoi bătrâni unul orb
Bănuiesc dintr-o privire că oameni atât de bătrâni doresc
să se întoarcă la rădăcini
Nu mă pot abține și trimit o rugăciune
Ambalez cuvintele în timp ce le pronunț și pășesc.

Identificarea privirii
Iată apariția unei siluete
Ascuns capătul norilor, orizontului și oceanului
Ascuns capătul zilei în lumină și întuneric
Fulgerat de dorința galbenă îngăduitoare
O lovitură directă și bruscă!
Dar nu extraordinară în ruj proaspăt de culoarea sângelui
Amitniri de mii de ani pe care le-am legat viguros
Unde râul, fântâna și oceanul curg în cele patru puncte cardinale
Ducând cu ele produsele consacrate
Ducând cu ele negarea absorbită în limbi ascuțite
La fel ca săbiile aduse pe câmp
Oamenii spun că organizează festivaluri ale soldaților
Regele spune despre protejarea pământului sculptat în piatră
Festival al generalilor și al soldaților al rârurilor și oceanului
Ținut pe dealul de carne și oase al violenței
Ținut astăzi când oamenii se aliniază
Pe munți insule și cer
De-a lungul rutinei oceanului și al drumului de sat
Viața transmisă privirii identificate
Propagând poziția de fier
Ce a creat insulele verzi și valurile
Sculptate în pașii de graniță de la distanță
Sculptate în versurile unui cântec liniștit
Menține privirea
Zi după zi în ținutul nostru viu.
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Béatrice Marchal

Poetă şi critic literar francez contemporan, preşedinta cercului literar parizian Aliénor. A publicat douăsprezece volume de versuri, opt cărţi de poeme ilustrate de artişti
şi studii critice despre poezia franceză precum La poésie en France depuis Baudelaire
(1999). Opera sa poetică şi critică e recompensată cu multe premii. În 2018, publică
într-un singur volum două cărţi, Un jour enfin l’accès (Într-o zi în sfârşit ajungi) şi Progression jusqu’au coeur (Ajungi până la inimă), poeme fără titlu, mărturie a evoluţiei psihice şi spirituale de la melancolia pierderii la renaştere, la bucuria de-a fi. Volumul e
recompensat în 2019 cu premiul Louise Labé.

traducere: soniA elVireAnu

***
Ce n-ai spus
ce n-ai trăit
a săpat înlăuntru
o groapă
cazi în ea copleşit de chinurile
regretului, în vreme ce
o chemare şi-o aşteptare
între judecată şi nebunie
nu lasă să se-nchidă
asupra lui trecutul.

***
Oricât de distrusă ai fi, în faţa pierderii,
îndrăzneşte să crezi într-o fărâmă
pe care timpul ţi-o va da să-nţelegi.
E nevoie ca păsări să-nfrunte iarna
înainte de rumoarea trezirii,
- iarna care păstrează şi păzeşte
ceea ce-n tăcere aşteaptă,
vrăbii rebegite, muguri închişi, inimi mâhnite,
- aşteaptă în ciuda oricărei stări
să-nceapă iar cânturile
şi să-nflorească planta din grăunţe-ncolţite.

***
Într-o zi în sfârşit ajungi
părăseşti grădina
cu grijă aranjată
cu alei bine rânduite

intri-n pădure,
păşeşti într-un loc tainic, fără contur, neîngrijit,
până se confundă voce şi vânt
şi-o viaţă nebănuită izvorăşte-n adânc, în adâncul unei
păduri
unde totul păstrează prima senzaţie,
arborele care ramurile-şi creşte
clopoţelul ce se-apleacă-n spaţiu
aşteaptă cu purpura ciorchinelui său,
izvorul şi visul lui de-a ajunge la mare.

***
S-auzi ce murmură-n tine, să te bucuri
ca-n serile de primăvară, când privirea
nu mai caută pe faţade de piatră
mierle îndrăgostite de care răsună strada.
Atunci izvorăşte
şi creşte
şi fremătă-n străfunduri
un cânt tainic,
nemaiauzit.

***
Fiinţe cu destin de maree
sortite să se sfarme
într-o ţâşnire de spumă
şi chiar într-un vuiet ceva mai intens,
hrănite cu-un vis din ele
ivit, vis vechi
prelins peste marginea vieţii
pe care murmurul valurilor poate
îl revarsă-ntr-o zi ca un licăr
de tainică stea, calea s-arate.
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***

***

Sub spuma cotidiană
curge, mai domoală, o apă
pe care nimic n-o abate.

Unele seri au inima grea şi tac
trist, fără reproş ori ranchiună,
împovărate că n-au fost, la fel de vitale
ca apa pentru plantă, o atenţie, o privire,
un semn de clară recunoştinţă,
doar aceste nimicuri în stare să-nfrunte
cioburile de nepăsare care străpung
unele seri cu inima grea.

Când în sânul tăcerii noaptea
ţine suspendat ce doarme şi ce veghează,
ce naşte şi ce moare, curgerea îi creşte
uneori rumoarea până la cântul
pârâului care duce într-o limpezime de zăpezi topite
licărul ascuns al unui păstrăv.

***
Nu ridici niciodată decât un colţ din noapte
Nu închizi decât o parte din lacrimi
Cuvintele sunt înşelătoare eforturile insuficiente
Rămân cânturi de păsări când noaptea se lasă
Inimi în ciuda vârstei îndrăgostite
Şi-n umbră necunoscutul unui poem

32

Nr.3-4 (41-42)  martie-aprilie 2021

***
Ai vrea uneori doar un umăr
să-ţi rezemi capul, nefericirea,
o mână să-ţi mângâie părul
în tăcere cu răbdare
fără să vrea să cugete
la nefericirea care nu mai sfârşeşte
să vină dintr-un trecut
mai obscur din lumina
de-atunci peste plăgi şi răni.

***
***
Sunt zori fără păsări
care se-nfioară de spaimă
sub şocul violenţelor din ajun,
zori la capătul epuizării şi ruşinii
în adâncul lor freamătă refuzul
de-a lăsa ultimul cuvânt nefericirii,
zori suspendaţi într-o tăcere
unde inimile în lacrimi caută
vorbe gesturi de pace în care
viaţa poate să reînvie.

***
Credeai roata fără asperităţi
şi iată că te clatini sub lemnul pe care furtuna
l-a spintecat în mii de lamele.
Bucata smulsă din trunchiul unui copac frumos
s-a înfipt drept în carne.
rană pe care o vindecă
doar o neobosită tandreţe
numai să nu descoperi în copacul acela,
cu preţul multor nefericiri, scândura
pe care să scrii cuvinte ce alină,
vindecă şi uneori mântuie.

Uneori în singurătate
îţi rostesc prenumele
foarte încet, fără tristeţe, doar
cu speranţa să te surprindă,
ca atingerea unei aripi,
o neaşteptată tandreţe,
un surâs despre care ştii
doar că izvorăşte
dintr-o veche poveste.

***
Vine totuşi o zi când inima
consimte să se desprindă de ce-a îndrăgit
atât de aprins şi-a încercat să reţină,
memoria care şi-a amintit atât de mult
se ştie în sfârşit mai puternică decât nostalgia,
va şti să păstreze ce merită,
poţi să te-ncrezi în ea, să fii liniştit.
Şi să trăieşti, întărit de trecutul acceptat
amestecat cu tine destul ca să guşti
savoarea incomparabilă a prezentului,
un trecut destul onorat
ca să dăinuie fără să se teamă
de celălalt şi de nou.
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Paul Ricoeur: „Nu există discurs atât de
fictiv încât să nu întâlnească, la un moment
dat, realitatea, dar la un alt nivel, mai profund decât cel pe care îl atinge discursul descriptiv, constatativ, didactic pe care îl numim
limbaj obișnuit”.

Personajul lui Creangă, Ivan Turbincă,
îmi pare un fel de Faust cu Mefisto încorporat. Soldățoiul amator de votcă, tabacioc, muzică și femei, are cel puțin un
moment în care cochetează cu eternitatea.
Formula „pașol na turbinca, vidma” generează extirparea morții din lumea reală,
semnificând ipso facto suspendarea
curgerii timpului. Anihilarea morții este, în
ordine absolută, o experiență mai puternică decât toate încercările prin care trece
Faust, cel legat de un biet pact cu diavolul
având ca preț fericirea.
La sfârșitul povestirii, Creangă azvârle
narațiunea într-o profundă ambiguitate,
comunicând cititorului că eroul său „mai
trăiește și acum dacă n-o fi murit”. Formularea lasă deschisă ideea că viața și moartea
reprezintă posibile opțiuni al lui Ivan - ale
omului, generic vorbind. Sugestia că inclusiv eternitatea îi stă acestuia la îndemână
face dintr-însul cel mai puternic și mai spectaculos dintre toți eroii literari cunoscuți,
generează extirparea morții din lumea
reală, semnificând ipso facto suspendarea
curgerii timpului. Anihilarea morții este, în
ordine absolută, o experiență mai puternică decât toate încercările prin care trece
Faust, cel legat de un biet pact cu diavolul
având ca preț fericirea.
La sfârșitul povestirii, Creangă azvârle
narațiunea într-o profundă ambiguitate,
comunicând cititorului că eroul său „mai
trăiește și acum dacă n-o fi murit”. Formularea lasă deschisă ideea că viața și moartea reprezintă posibile opțiuni al lui Ivan ale omului, generic vorbind. Sugestia că inclusiv eternitatea îi stă acestuia la îndemână face dintr-însul cel mai puternic și
mai spectaculos dintre toți eroii literari cunoscuți.

Recent, japonezii au mărit cu unul numărul de ministere ale cabinetului Yoshihide Suga - minister menit, desigur, să gestioneze niscaiva probleme stringente apărute în ultimul timp în societatea niponă.
Dacă gândul vă trimite cu grăbire la pandemie, COVID 19 sau al treilea ori al enșpelea val al virușilor ucigași, să știți că v-ați
înșelat. Se pare că pe nefericita noastră planetă există regiuni în care oamenii se confruntă cu nenorociri încă și mai mari. De
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Metafizica bate
paracetamolul
Gelu neGreA
exemplu, în Țara Soarelui Răsare, autoritățile trebuie să facă față, într-un fel sau altul,
numărului tot mai mare de sinucideri. Atât
de mare, încât a apărut nevoia înființării Ministerului, mai mult decât sugestiv intitulat, al Singurătății și Izolării, acestea fiind
motivele pentru care se pare că oamenii își
pun cel mai frecvent lațul de gât.
Morala: metafizica bate paracetamolul!

Expresia de largă circulație în zilele
noastre „O imagine valorează cât o mie de
cuvinte” pare izvodită în epoca apariției întâilor ziare și consolidată pe măsură ce televiziunea a dobândit o expansiune planetară. Adevărul este însă cu totul altul: propoziția în cauză datează din antichitate și
aparține filosofului chinez Confucius care,
după cum se știe, s-a născut în anul 551
înainte de Hristos. 2500 de ani vechime,
așadar, pentru o vorbă cu aer de contemporaneitate! Incredibil, dar adevărat...

De ce sunt, instinctiv, bătrânii înclinați
să le facă celor tineri viața un infern? Le rezervă munci grele și umilitoare, îi chinuiesc
în fel și chip și își fac dintr-înșii subalterni,
dacă nu de-a dreptul servitori. Răspunsul
simplu și direct sună cam așa: fiindcă știu
că, biologic, aceștia le vor supraviețui, iar
asta nu se iartă niciodată și pentru nimic în
lume. Dacă vârstnicii n-ar fi înspăimântați
de apropierea implacabilă a morții, a morții lor fizice și nu a ideii de moarte, ceea ce
se numește războiul generațiilor ar ajunge
o variantă a războiului Troiei care, după
cum ne asigură Jean Giraudoux, nu va avea
niciodată loc.
Dar lucrurile nu se petrec așa, lupta
este una continuă, iar la temelia ei stă sentimentul de ură, de invidie, de frustrare al
celor care se duc față de cei care rămân. Întotdeauna și permanent, pentru vârstnici,
tinerii sunt iremediabil, fatal și neîndurător
vinovați de șansa de a trăi după ce ei vor fi
dispărut. Totul se întâmplă însă, de cele mai
multe ori, la modul inconștient. Dacă întrebi un vârstnic dacă și de ce îl urăște pe
nevârstnic nu o va recunoaște sau va încerca să iasă din delicata situație printr-o

glumă. Și o va face chiar cu sinceritate –
personal, nu are nimic cu mucosul, îl simpatizează, ba poate chiar îl iubește. Dar biologicul transcende, pe întortocheatele căi
ale subconștientului, individualul. Ura nu
este personalizată, ci categorială. Conservatorismul eleat al generațiilor vârstnice,
disperarea cu care ele se agață de o status
quo ante reprezintă tocmai frica de curgere,
de schimbare, de devenire la capătul căreia
se profilează hâdă, moartea. Convingeri,
teorii, concepții, teze etc. cu care bătrânii
se apără reprezintă fațada, pretextul vizibilul, figurația, prezentul pe care nu vor să-l
părăsească în favoarea unui mâine, a unui
viitor nu incert, ci dimpotrivă, suprasaturat
de marea iminență: extincția. Bătrânii știu
că nu mai au timp să-și primenească veșmintele existențiale și țin cu dinții de garderoba din dotare. Singura care le-a mai
rămas.
Războiul generațiilor este, de fapt,
eterna și ineluctabila confruntare dintre
frică și certitudine.

Într-o țară republicană precum România televiziunea publică difuzează e emisiune permanentă consacrată regalității.
Paradox sau ce altceva?

O amară anecdotă fotbalistică din
urmă cu mulți ani, regăsită recent la rubrica
de umor a unei reviste săptămânale care
însă, nu-mi pare deloc a avea legătură nici
cu sportul, nici cu umorul, ci mai curând cu
eterna și fascinanta noastră patrie privită
așa, în general. Iat-o:
Antrenorul Olandei își anunță jucătorii
că urmează să dispute un meci contra României. Niciunul dintre fotbaliștii batavi
n-are chef, dar la un moment dat portarul
Van der Saar zice:
– Băieți, uite ce vă propun: joc eu singur contra României, iar voi mergeți la o
bere într-un club. OK?
Toți sunt de acord. La un moment dat,
de curiozitate, aprind televizorul și ce văd?
1-0 pentru Olanda, gol marcat de Van der
Saar în minutul 5!
Veseli, sting televizorul și se pun iar pe
băut. La capătul celor 90 de minute, aprind
din nou televizorul și ce le e dat să vadă?
România – Olanda scor final 1-1, gol Mutu,
în minutul 90.
Dau fuga toți la stadion să-și felicite coechipierul și în vestiar îl găsesc pe bietul
Van der Saar disperat, cu capul în mâini.
– Ce s-a întâmplat, prietene?
– Băieți, îmi pare sincer rău: am fost eliminat în minutul 6!

Eseu
www.revistaneuma.ro

34

Nr.3-4 (41-42)  martie-aprilie 2021

Mircea Vulc[nescu sau „titanismul blajin”
liViu cAPşA

Î

n profundul portret pe care Noica il
face lui Mircea Vulcănescu în textul
care prefaţează volumul întâi al trilogiei Dimensiunea românească a existenţei,
intitulat Pentru o nouă spiritualitate filosofică, regăsim toată încărcătura umană a
unui cărturar care şi-a consumat scurta
existenţă sub „impulsul de a sluji”.
Într-adevăr, cariera profesională a acestui „extraordinar autor de proiecte” a
însemnat, conform aceluiaşi Constantin
Noica, o permanentă „investire cu sens”
pentru toate domeniile cărora li s-a dedicat: administraţie, economie, filosofie, teologie, publicistică, sprijinirea tinerei generaţii. Pentru aceasta, cărturarul cu atâtea
„lucruri învăţate”, cu atâtea idei originale, a
ales sacrificiul personal în beneficiul altora
sau, cum spune tot Noica în această scurtă
„Povestire despre om”(ul) Vulcănescu, „renunţarea la creativitatea activă pentru o
formă de creativitate reactivă”.
Astfel, omul care avea toate datele pentru a crea o operă filosofică importantă, şi
pe care Noica l-a definit în ce avea esenţial,
a pus pe prim plan slujirea binelui public,
prins în epuizantul domeniu al administraţiei şi economiei, pentru că, după cum
însuşi mărturisea, orice român îi este dator,
în primul rând, ţării. Iar această dorinţă de a
„pune ardere” în lucruri şi acţiuni, indiferent
de domeniul în care se desfăşura laborioasa-i prestaţie, l-a însoţit întreaga viaţă.
Elogiindu-l pentru sacrificiul său, autorul
Devenirii întru fiinţă, filosoful pur, deplângea risipirea lui Vulcănescu în „rapoarte geniale”, pe care, cu siguranţă, le întocmea în
îndeplinirea atribuţiilor sale administrative,
dar, vai, în detrimentul creaţiei spirituale,
pentru care avea toate însuşirile. Şi totuşi,
contribuţiile scrierilor lui Mircea Vulcănescu
în varii domenii ale culturii ( teologie, filozofie, literatură) sunt semnificative: Logos şi
eros în metafora creştină, Filosofia lui Freud,
Etica lui Kant, Două tipuri de filozofie medievală, În jurul filosofiei lui Blaga. În aceeaşi ordine se pot înscrie şi paginile privind interpretări ale operei unor scriitori români şi
străini : Pentru Eugen Ionescu, Poezia lui Paul
Sterian, Chipuri spirituale europene ş.a. Pe
toate trebuie să le înscriem în acea veritabilă „continuitate a eului”, în care dimensiunea creatoare se manifestă cu pregnanţă.

Ca elev al profesorilor Vasile Pârvan, Dimitrie Gusti şi Nae Ionescu, Vulcănescu şi-a
desăvârşit atât o solidă şi variată cultură
umanistă, cât şi un caracter exemplar, care
l-au impus ca unul dintre liderii „tinerei generaţii”, din care, cum ştim, mai făceau
parte, printre alţii, Noica, Eliade şi Cioran.
Schimburile de idei dintre generaţii, aprecierea reciprocă, sprijinirea argumentată cu
criteriile competenţei era lucruri fireşti pentru intelectualii care militau pentru aceleaşi
valori şi idealuri. În spiritul său de sinceritate maximă, Noica recunoaşte că fără lectura Dimensiunii româneşti a existenţei, text
pe care Vulcănescu l-a publicat în volumul
doi al anuarului Izvoare de filosofie, nu ar fi
scris Rostirea românească, iar Mircea Eliade
elogia credinţa lui Vulcănescu în spiritul viu
românesc, în „cultura românească, atât populară cât şi savantă, cu tot ce cuprindea şi
implica ea (…), pentru că, spune marele savant: „În această credinţă se află izvorul
acelui inepuizabil optimism al lui Mircea
Vulcănescu, credinţa în indestructibilitatea
structurilor fundamentale ale vieţii etnice
şi culturale româneşti”.
Poate că vastitatea domeniilor cărora le
consacră întreaga lui capacitate creativă îl
va fi împiedicat să se adune în desăvârşirea
unui mare proiect, a unei importante opere
originale. Dar această „laborioasă risipire”
intelectuală în cercetări sociologice, în activităţi teoretice şi administrative în econo-

mie, în publicistică şi profesorat, în crearea
unor evenimente culturale majore nu era
nici pe departe etalarea unui orgoliu de enciclopedist, ci o imperioasă dorinţă de a fi
de folos, de a face bine. El a conştientizat
ca nimeni altul nevoia pe care societatea
românească a acelor timpuri o avea, în diversele ei domenii, de oameni morali şi
bine pregătiţi profesional, animaţi de implicare până la sacrificiu. În această idee,
preocuparea constantă pentru lumea şi filosofia medievală, cărora le consacră amplul studiu Două tipuri de filosofie medievală, având în centru „Concepţia creştină a
existenţei”, nu-l împiedică să-şi ducă mai
departe activismul său exemplar, căutând
soluţii la presantele probleme din domeniul economic şi social
La catedră, ca asistent al profesorului
Dimitrie Gusti la cursurile de sociologie ( pe
care îl însoţise şi în celebrele sale campanii
monografice), cât şi în activitatea practică
la Vămile Statului şi Ministerul de Finanţe,
Vulcănescu are o prestaţie unitară în ceea
ce priveşte calitatea de înaltă ţinută profesională şi de o moralitate exemplară.
Îmbinarea desăvârşită a teoriilor sale filosofice, economice şi sociologice, cu situaţiile concrete întâlnite într-o România
care avea imperioasă nevoie de ordine şi
performanţă, i-au conferit un prestigiu deosebit în epocă. Desigur, creaţia lui Mircea
Vulcănescu trebuie analizată în contextul
şi circumstanţele timpului. Dar, chiar şi aşa,
ortodoxismul apăsat, aplecare „arheologică” spre spiritualitatea arhaică şi „ispitele
dacice”, spre „metafizica românească” nu
l-au împiedicat să abordeze şi o amplă deschidere filosofică universală. În fond, această „risipire” spirituală a lui Vulcănescu se
înscrie în „matca” exuberanţei creatoare a
„generaţiei tinere”, căreia îi aparţine nu
numai prin vârstă, ci, mai ales, prin freamătul tuturor căutărilor sale. O generaţie
angajată în sprijinul realizării „idealului cultural”, căruia îi conferă noi şi noi dimensiuni.
Prin tot ceea ce a creat, Mircea Vulcănescu nu a urmărit decât un dialog cultural,
o deschidere spre abordări îmbogăţitoare
de sens. Astfel trebuie privit şi rolul imens al
Asociaţiei Criterion, „cea mai împlinită formă de manifestare a grupării ca tânără generaţie de intelectuali”, conform lui Marin
Diaconu, prin care Vulcănescu şi colegii săi
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au ieşit în „arenă” cu dezbateri de stringentă actualitate sau cu teme ale „culturii
româneşti actuale”. Profundul spirit democratic, umanismul şi toleranţa acestui gânditor cu „vocaţie de teolog”, sunt sintetizate
în câteva fraze pe care le-a scris la destrămarea grupării : „Asociaţia Criterion era o
încercare de manifestare în comun a tinerei generaţii, o tribună, ci nu un curent sau
o doctrină. Ea reunea tineretul de orice opinii, doritor să discute împreună problemele vremii, cerându-i o singură condiţie:
respectul opiniilor potrivnice, ca manifestări ale gândului, chiar dacă nu erau împărtăşite”.
Dubla dimensiune a creaţiei lui Mircea
Vulcănescu, ca modalitate de a reda lumea
reală, dar şi de investigare a lumii ideilor, a
lansat numeroase şi profunde teme e meditaţie. În furtuna socială care a învolburat
anii interbelici, el a adus în viaţa acelei societăţi moralitatea, spiritul de sacrificiu,
moderaţia, respectul pentru valoare şi,
cum s-a spus, o angajare fără rest în slujirea binelui.
Toate aceste însuşiri ale unui om ales,
care a creat numai pentru a dărui, pentru a
se „pune în regulă cu rânduiala lucrurilor”,
cu „nevoia de a-şi împlini rostul”, au fost călcate în picioare de regimul comunist instaurat după 1945. „Revoluţia cretinilor”,
cum atât de adevărat poate fi caracterizată
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această anomalie a istoriei cu cuvintele lui
Dino Buzzati, nu putea îngădui, în demersul ei ucigaş, antiromânesc, un spirit superior, dedicat unor înfăptuiri esenţiale. Pentru că, aşa cum spune marele romancier
italian, prin năvălirea hoardelor bolşevice,
„Dispăruse acel tip de bunătate, pe care am
putea-o numi prin excelenţă intelectuală,
la care te conduce de cele mai multe ori inteligenţa superioară”.

Şi, parafrazând din nou cuvintele lui
Buzzati, aducându-le de la general la cazul
concret al acestui intelectual exemplar,
putem încheia aceste însemnări cu privire
la binecunoscuta atitu- dine a lui Mircea
Vulcănescu din închisoarea comunistă,
acolo unde îşi va găsi şi tragicul sfârşit: „Cu
cât era mai persecutat şi asuprit, cu atât
mai multă lumină era radiată de sufletul
lui pur”.

Actualitate
Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România
Având în vedere recentele dezinformări aduse în spațiul
public și în rândurile scriitorilor, prin care se denaturează în
mod grav consecințele soluției pronunțate în dosarul nr.
18753/299/2017, facem următoarele precizări:
- prin cererea înregistrată sub nr. de dosar 18753/299/
2017, Uniunea Scriitorilor din România a solicitat înregistrarea
în Registrul special al persoanelor juridice ținut de grefa
Judecătoriei Sectorului 1 a mențiunii potrivit căreia Uniunea
Scriitorilor din România a fost înființată și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 și
funcționează în temeiul Decretului-Lege nr. 27/1990 și al propriului Statut, fiind aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/2000;
- prin încheierea finală din data de 28.11.2019, instanța a
respins cererea de înregistrare ca neîntemeiată, iar prin decizia din data de 18.02.2021, Tribunalul București a respins
apelul formulat împotriva încheierii.
În acest context, reamintim că anterior, prin încheierea
din 16.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 112387/299/2015,
instanța a mai respins o cerere de înregistrare în registru formulată de USR cu motivarea că, față de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, care nu este o asociație,

aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ținut
de Judecătoria Sectorului 1.
Relevante sunt câteva aspecte:
- instanța a decis anterior că USR nu trebuie înscrisă în
Registru, fiindu-i aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/
2000. USR funcționează în temeiul Decretului lege 27/1990 și
al Decretului 267/1949;
- respingerea cererii de înregistrare a mențiunii solicitate
nu afectează regimul juridic al USR și nu echivalează cu dizolvarea / nulitatea Uniunii Scriitorilor din România;
- hotărârile sunt pronunțate într-o procedură necontencioasă, ce presupune că nu se tranșează niciun drept și
niciun aspect care ține de fondul regimului juridic al USR,
fiind hotărâri care nu se bucură de autoritate de lucru judecat;
- există mai multe hotărâri judecătorești definitive pronunțate
în procedură contencioasă în cadrul cărora s-a confirmat cu autoritate de lucru judecat ceea ce s-a solicitat a fi înregistrat în registrul special prin cererea din dosarul 18753/299/2017.
Totodată, precizăm că, atâta vreme decizia nu a fost
redactată, nu cunoaștem considerentele care au condus la
pronunțarea soluției instanței de apel.

Ancheta Neuma
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Personajele negative §i farmecul lor

(partea a II-a)

Revista Neuma vă invită la o nouă anchetă. Se știe că, în literatura epică (proză sau versuri) și dramatică, personajele negative
sînt motorul acțiunii. Fără ele, chiar dacă unele au și trăsături pozitive, nu ar exista conflictul. De aceea vă întrebăm:
1. Care sînt personajele dvs. negative favorite (ca realizare literară, chiar dacă nu ca oameni)? Vă rugăm să vă referiți la literatura
română și la cea universală, la bărbați și femei, ca să nu discriminăm pe nimeni. Puteți aminti și personajele negative concepute de dvs.
2. Dacă ați întîlni în viața reală unul dintre aceste personaje ce i-ați spune?

Gabriel Burlacu  Liviu Cap§a  Raluca Faraon  Valentin Iacob  Emil Lungeanu  R[zvan Nicula  C[t[lin R[dulescu  Paul Sârbu  Gelu Negrea

Gabriel
Burlacu
Personajele negative, nu toate, mi s-au întipărit în minte definitiv, atât pentru caracterul lor deplorabil, inuman, cât și din pricina
comportamentui urât și a faptelor rele comise în familie și societate.
Sub pana magistrală a marilor scriitori, doar numele lor pare să suficient pentru a le creiona un portret în simbioză perfectă cu latura
lor negativă: Păturică, Scatiu, Lică Sămădăul, Uriah Heep, bunica
Erendirei. Suflete bolnave, netratabile, toate aceste personaje
sfârșesc prin moarte, neavând timp penru o eventuală îndreptare.
Bunica Erendirei, din celebra povestire „Incredibila și trista
poveste a candidei Erendira și a bunicii sale fără suflet“ de Gabriel
Garciía Márquez, este de o cruzime inimaginabilă. Aceasta o obligă
pe nepoata ei, o fetiță de numai paisprezece ani, inocentă și neprihănită, să se prostitueze pentru bani, să o slugărească. Fără pic de
milă, rea, haină, neîndurătoare față de suferințele altora, bunica îi
transformă nepoatei viața într-un adevărat calvar.
În romanul „David Copperfield“ de Charles Dickens apare Uriah
Heep, personaj profund detestabil. Nume, înfățișare, fizic, caracter...
toate sunt urâte la acest personaj josnic. O trupă britanică hard rock
a luat numele Uriah Heep, care după unii produce muzică „dăunătoare“, așa că alegerea numelui nu a fost o întâmplare. Celebra piesa
„Lady in Black“, hit mondial le aparține, se dorește a fi o parabola...
anume că un rău nu poate fi învins de către un alt rău, dacă nu mai
mare în intensitate, măcar egal cu răul inițial.
Lică Sămădăul, din nuvela „Moara cu noroc“ de Ioan Slavici.
Lică... porcar, dur, violent, viclean, criminal, hoț, înșelător, are toate
acele însușiri care fac din el un adevărat monstru, un demon.
Dinu Păturică din romanul „Ciocoii vechi și noi“ de Nicolae
Filimon, este un personaj de extracție umilă, care și-a însușit perfect
toate năravurile și apucăturile fanarioților. Perfid, viclean, de o rară
perversitate, acesta este profund inuman, cinic și în același timp extrem de versatil, se adaptează perfect oricărei situații în care identifică un câștig în folos propriu. Autorul însuși, în prefața cărții, îi face
lui Dinu Păturică o descriere perfectă, exhaustivă: „un venal, iscusit,
laș, orgolios, lacom, brutal până la barbarie, vulpe cu două picioare“.
Iar George Călinescu, marele critic literear, spune despre același Dinu
Păturică: „acest Julien Sorel, valah“.
Tănase Scatiu din romanul cu același nume de Duiliu Zamfirescu. Tănase Sotirescu, poreclit Scatiu după numele păsării mărunte, guralive, agere și netemătoare de primejdii, este un personaj
negativ celebru cunoscut de multe generații de elevi, un boier parvenit care a trăit în realitate. Fără școală, grobian, obraznic și neîn-

durător, ciocoi prin excelentă, se face foarte ușor urât de lumea care
îl înconjoară: familie, rude, țărani. Un ins primar, grosolan care repugnă chiar de la începutul romanului.
Deși personaje de ficțiune, acestea sunt de fapt reale stereotipii,
întâlnite la tot pasul în orice epocă istorică. Personaje fățarnice, viclene, false, fără educație, grobiene, impostoare, oportuniste se
regăsesc mereu printre noi și sunt de-a dreptul insuportabile, cu
atât mai mult cu cât par a fi ubicue.
Ce întrebare le-aș pune dacă le-aș întâlni? Când eram mai tânăr
mă măcina să înțeleg ce le mână pe aceste personaje în luptă, cum
pot trăi cu faptele lor, cum dorm liniștiți noaptea. Acum, la apusul
vieții, am înțeles că nu este nimic de înțeles și mă mulțumesc să le
atrag atenția asupra greșelilor de orice fel, în speranța aparent
deșartă de a le îndrepta comportamentul.

Liviu Caps,a
„Fata rea“, nesăbuitul
şi fascinantul personaj
al lui Llosa
Se spune că personajele negative sunt, de cel mai mute ori,
sarea şi piperul unei creaţii literare, fie că vorbim de roman, de povestire sau de o piesă de teatru. El sau ea, personajul negativ,
potenţează acţiunea, crează tensiunea, menţine interesul, incită cititorul. Dar, mai ales, „sacrificiul“ său pune în valoare calităţile celorlalte personaje. Cum ar veni, el primeşte oprobiul cititorului pentru
a-l lumina, pentru al aduce în primplan pe „cel bun, cel drept, cel
viteaz“. Uneori însă, acest personaj pozitiv ce însumează toate calităţile, este atât de anost, de previzibil încât fără partenerul său de
ficţiune, diabolizat de autor cu asupra de măsură, ar sucomba
de la primele pagini. Bineînţeles, odată cu răbdarea cititorului.
Aşadar, longevitatea literară şi anvergura personajului pozitiv este
asigurată de răbdarea şi disponibilitatea celuilalt de suporta, cu
demnitate, capriciile autorului ce-şi exersează „răutăţile“ pe pielea
sa. Şi, se ştie, nu este uşor să creezi un personaj negativ veridic, pe
care cititorul să-l deteste din tot sufletul, dar pe care să nici nu-l uite
prea repede. În operele mari, acest anti-erou transcende dimensiunea unei construcţii fictive, căpătând o consistenţă aproape materială, obligându-ne pe noi, cititorii, să-l urmărim cu sufletul la gură,
cum se spune, dar şi cu încărcătura de repulsie nereprimată.
Important de subliniat este faptul că acest personaj negativ,
repet, bine conturat, credibil, cu rol clar definit în arhitectura narativă, ilustreză, alături de celelalte personaje, de amplitudinea şi
trama poveştii, primatul valorii estetice a literaturii. Cine îl judecă
în cheie etică sau îl târăşte în sfera corectitudinii, inclusiv cea (cum
altfel?) politică, este în eroare.
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Am scris toate cele de mai sus, având în minte un personaj negativ din toate punctele de vedere, dar exemplar ca realizare artistică: „micuţa chiliană“, „fata rea“, tenebroasa Arllete, Madame
Arnoux, Mrs. Richardson, traficanta Kuriko, multiplicată, iată, în întruchipări succesive ale răului, după voia şi imaginaţia celui care i-a
dat viaţă (Mario Vargas Llosa), în romanul „Rătăcirile fetei nesăbuite“.
Pe ea, „băiatul bun“, Ricardinio, sosit la Paris dintr-o Americă de
Sud răvăşită de lovituri de stat, de crime şi sărăcie, pentru o iluzorie împlinire de bunăstare şi civilizaţie, o pierde şi o regăseşte,
sub toate aceste întruchipări, pe parcursul mai multor ani, în mai
multe locuri de pe glob, până la tragica întâlnire finală. O poveste
de dragoste care îi luminează şi, deopotrivă, îi răvăşeşte viaţa acestui translator sufocat de rutină şi nostalgii.
Avem în acest roman, construit de Llosa cu măiestria-i recu noscută, o ilustrare a mitului Penelopei, inversat de data aceasta,
transpus în notă modernă, cu îndelungi şi dureroase aşteptări ale
„băiatului bun“, în funcţie de capriciile acestei călătoare însetate
de nemărginiri şi aventură.
Sătulă „să se joace de-a căsătoria mic-burgheză“, sufocată de
conformisme, de colivia soţiei ideale, „micuţa chiliană“ alege necunoscutul, riscându-şi libertatea, viaţa, totul. Adolescenta din Miraflores duce cu ea pretutindeni, la Paris, la Londra, la Tokyo, şi
candoarea unei mici sălbăticiuni, dar şi „bucuria şi caznele unor iubiri clandestine“. Aşa cum tatăl ei, bătrânul constructor de diguri
Arquimedes, vorbeşte cu marea, şi ea, aventuriera fără limite, vorbeşte cu destinul, dar nu pentru a construi, ci pentru a demola
poveşti de dragoste, ca să o ia, neobosită, de la capăt.
O naraţiune complexă, care ne plimbă pe mai multe meridiane,
pe urmele unei existenţe pusă sub un singur semn: al libertăţii totale, indiferent de consecinţe şi sacrificii ; trădări şi reîntoarceri, egoism şi generozitate, afecţiune şi indiferenţă, dragoste şi ură, toate
într-o relaţie copleşitoare prin intensitate şi dramatism. Este multă
tristeţe în destinul acestei femeii, în momentele sale de exuberanţă
trucată, în micile bucurii cenzurate permanent de tainice gânduri. O
viaţă sub semnul iluziei că e suficient să vrei pentru a avea totul.
Mulţi ar fi, probabil, înclinaţi să o includă pe această răzvrătită
în rândul marilor libertine ale istoriei, personaje, şi ele, cele mai
multe, de roman. Numai că, „micuţa chiliană“ nu este, precum în
cazul celor de mai sus, prinţese, regine, împărătese, artiste, o seducătoare de profesie ; ea nu înrobeşte bărbaţii, cu excepţia lui Ricardinio, ci este, cu rare excepţii, o victimă a lor.
Un personaj cu un destin nepereche, împins până la limita
verosimilului, dar care seduce şi inspiră, care incită imaginaţia şi pe
care îl urmăreşti cu nesecat interes, chiar dacă nu-l poţi aproba în
tot ceea ce face, uneori cu mult dincolo de graniţele normalului.
„Micuţa chiliană“, acest simbol al nesupunerii, al depăşirii limitelor cu orice preţ ( chiar cu preţul vieţii, cum se va întâmpla în
final), însetată de necunoscut, este unul dintre cele mai fascinante
personaje din galeria şi aşa impresionantă a marelui romancier
sud-american.

Valentin
Iacob
Binele este motorul lumii, dar în literatură viața curge de cele
mai multe ori invers. Răul, personajele negative, țin hangul acțiunii. Dragele mele personaje negative au fost totdeauna cele ale

sfântului șantaj, turnătoriei și manipulării ordinare. De la noi, onorabilul Nae Cațavencu m-a cucerit pe viață. Farmecul său vil și
bonom, duplicitatea lui voioasă i-au sporit peste ani. De altfel,
niciun personaj al lui Caragiale nu este complet negativ, nu are o
răutate abjectă. Personajele lui Caragiale sunt curat murdare. Cum
punctează fin și Nicolae Manolescu în Istoria critică a literaturii
române. „Cațavencu a devenit un simbol al demagogiei, dar discursul
său are miez“. Poate că personajele cu adevărat negative ale literaturii române sunt de găsit doar în basme. De acolo mi-am extras și
eu, alt amor: Talpa Iadului. Care este și femeie. Cu timpul, Talpa
Iadului a căpătat pentru mine conotații cu mult mai sumbre decât
acelea șoltice din basmele lui Creangă.
Dintre personajele literaturii universale ce poartă cu fală
steagul trădării, Iago, personajul diabolic din Othello a lui Shakespeare, e de departe preferatul meu. Cu atmosfera ei sumbră de
minciună și de trădare, piesa m-a marcat mult timp. „Othelo-i arvunit cu aldămaş, petrecăreţ!/ Iar Iago-i oţetit/ şi venele-i bruiază
cârâind, Verona-n perestroikă/ şi-un Hamlet pe dezgheţ“ – am scris
într-un poem, în Dresor de Dame. Căci și Iago este un dresor. Un
trădător aproape enigmatic. Am recitit piesa în excelenta tălmăcire
a Luciei Verona. Încă din Actul I, Iago anunță asaltul cu adevărat
mostruos, ce se va abate din senin, la fel ca-n viață, peste protagoniști: „Iadul şi cu noaptea-ntunecoasă moşesc: un monstru-i pruncul
ce-o să iasă“. Pe când în Actul III, în dialogul dintre Othello și Iago,
Shakespeare descrie cu o pană nemuritoare și modernă, infernul
imparabil al trădării omenești.
Cât despre întâlnirea pe stradă cu un personaj negativ, mie
chiar mi s-a întâmplat în Lista lui Euler, text care încheie volumul
meu, Poetul la Stalingrad. Acolo mi-a tăiat calea pe stradă, în toată
splendoarea ei înfricoșătoare, Talpa Iadului. „Talpa Iadului, cu mersu-i şi silueta aproape tinere, e un Ianus ucigaş și versat: un obraz amazoană, celălalt hârcă. Cu chipu-i sever și putred, de Inchiziţie în călduri,
torcând pe ruguri, Talpa Iadului și râsul ei, trădător, o fantă de vulgaritate nebănuită printre dinţi îngălbeniţi de orgii... Zâmbetul ca un
far lubric, înspăimântător pe un chip de bunică... Talpa Iadului trece
acum strada ieșind pe ușa Templului. Singuratică, neînduplecată, cu
o turmă de hoituri după ea. Talpa Iadului cu rimelurile îngroșate pe
pleoapele putrede, și cu care clipește a pagubă, pe când se uită la
trecătorii ce se scurg îngroziți, pe lângă ea – un schelet, un craniu rujat
cu cercei. Și-n spatele ei, suntem noi. Alte hârci cu peruci pudrate...“

Raluca
Faraon
1. Categoria personajului negativ în literatura modernă este
una complexă care nu presupune o dominantă de caracter, ca în literatura clasică, ci, mai degrabă, așa cum spunea Laura T. Ilea, „o
aură neagră“, sunt personaje complexe, de multe ori, reprezintă,
metaforic, un anumit tipar filosofic sau estetic al modernității. Începând cu romantismul, personajul negativ are o trenă tragică, e
fascinant, în orice caz, devine un personaj prin care se problematizează existența răului, metafizic vorbind (Alexandru Lăpușneanu
din nuvela lui Negruzzi este senzațional și astăzi). În clasicism, personaje negative sunt tipurile vicioșilor. Deja, în modernism, personajul negativ e mai dificil de definit. Mai degrabă, e un personaj
contorsionat sufletește, creează tensiuni în jur, în niciun caz nu mai
poate fi vorba de moralitate, așa cum o înțelegeau clasicii. Dintre
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toate personajele literaturii universale, este unul foarte interesant
care mi se pare că are doza de ambiguitate necesară pentru a anticipa condiția personajului negativ, cu farmecul său implicit, din
literatura modernă. Este vorba despre marchiza de Merteuil din romanul epistolar controversat, Legăturile primejdioase, de Choderlos
de Laclos. Personajele negative ale lui Dostoievski mi se par cele mai
complexe, prilej de speculație filosofică. În aceeași direcție, personajele lui Sábato: Juan Pablo Castel, Fernando Vidal. Scriitorul argentinian a mărturisit, de altfel, că a încercat, prin aceste personaje,
să problematizeze, în cheie metaforică, pericolul gândirii pragmatice în dauna celei intuitive. Mulți scriitori moderni aleg forma
parabolei pentru a transmite mesaje incomode. Copilul Jack Merridew, din cartea Împăratul muștelor de W. Golding, care acționează
în dauna rațiunii, din instinct egoist, stăpânit de orgoliu și de dorința de a avea putere, impresionează prin involuția frapantă în
condiții vitrege, la limita supraviețuirii. Un personaj straniu, dar incitant, e Frederick Clegg, din romanul Colecționarul, de John
Fowles. Poate fi interpretat în nenumărate feluri: psihopat, nebun,
victimă, simbol pentru societatea consumistă, aluzie la romanul
gotic etc.
2. Preferatul meu este Fernando Vidal, din romanul Despre eroi
și morminte, de E. Sábato, este tulburător, incitant, de multe ori îi
dai dreptate, rațional vorbind, chiar dacă te neliniștește prin faptele
sale. Dacă l-aș vedea, l-aș întreba dacă nu cumva speculațiile sale cu
privire la omenire nu au fost, pe alocuri, intuiții de geniu.

Emil
Lungeanu
1. Așa e, transporturile narative ori dramatice le datorează
„băieților răi“ tot ce au ele mai bun : motorul. Fără Lady Macbeth
bunăoară, singura tragedie care mai rămînea din toată povestea
era că spectatorii ar fi murit de plictiseală (cu toată scurtimea piesei ieșită din comun), căci cotoroanțele alea n-ar fi izbutit singure
să-l convingă pe uzurpator să-și asasineze regele, iar pentru atîta
lucru teatrul nu le angaja nici cît să taie bilete la intrare. Tocmai
acest sine qua non al persuasiunii și al manipulării face din instigatoarea lui Macbeth o eroină exemplară. Frustrarea ei de a nu se fi
născut bărbat să comită regicidul cu propria mînă, fără a mai fi
nevoită să-și tot îmboldească mototolul de consort, devine un adevărat manifest feminist elisabetan dacă faci o paralelă cu caricaturala exortație „Zoe! Zoe! fii bărbată...“ Altminteri, prototipul istoric,
Gruoch, e palid, Analele din Ulster pomenesc doar că primul ei soț
arsese de viu laolaltă cu 50 de victime într-o sală de castel în 1032
și că avea de la răposat un fiu, pe viitorul rege efemer Lulach. Nici
pomeneală de comploturi, Duncan nu fusese ucis în somn, ci în
luptă, doborât de oștenii ducelui Macbeth al cărui domeniu familial îl cotropise.
Cît despre genul masculin, turbulentul Craig Toomey din povestirea Langolierii, prima din antologia Four Past Midnight, cores punde atît de bine fișei postului că ar putea servi ca material
didactic la ilustrarea „răului necesar“. Acel thriller de factură fantastică deghizează de fapt o alegorie a timpului consumat (dinții
de drujbă ai langolierilor nefiind altceva decît o versiune modernă
a reclamei stomatologice făcute zeului Cronos), căreia postura
acestui businessman zorit și enervat („Mie îmi vorbești despre
timp? Întreabă-mă pe mine ce înseamnă timpul!“) îi vine mănușă.
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Aproape simpatic prin infantilism și fanfaronadă, el nu produce
conflictul, ci îl rezolvă, dovedindu-se pînă la urmă benefic („urma
care scapă turma“), ingenios paradox pe măsura unui artizan ca
Stephen King.
2. Pe Toomey l-aș întreba cîte milioane le-a dat langolierilor
de-a scăpat totuși teafăr din fălcile lor. De la Lady Macbeth aș vrea
să aflu tot ce le lipsește din proiectul original rămășițelor de azi.
Căci, deși tradiția a asociat piesa unui blestem, evitînd chiar să-i
pronunțe titlul („Piesa Scoțiană“), adevăratul blestem e că a rămas
neterminată și făcută harcea-parcea de compilatori. Vrăjitoarele fac
playback pe textul lui Middleton, Hecate e și ea shakespeariană
cum sînt eu șofer pe ambulanță, actul al cincilea e o îmbulzeală și
un haos ca la scufundarea Titanicului. Dar n-ar fi mai bine să-l caut,
la timpul cuvenit, și să-l întreb direct pe autor ?

Rázvan
Nicula
Cam ca în liceu, pe care nu știu dacă l-am absolvit datorită
cunoștințelor acumulate și capacității de a răspunde punctual întrebărilor la care eram supus și trecut ca prin furcile caudine, cât,
mai degrabă, calității de a face analogii și de a mă concentra pe
dezvoltarea ideilor care îmi erau dragi sau mi se păreau demne de
atenție, mi-aș lua libertatea de a renunța la aplicarea principiului
atât de mediatizat, politically correct, recurgând, în schimb, la cel al
meritocrației. Din lecturile personale, și nu numai, am impresia că
începând cu anii ’80 ai secolului trecut personajele negative au început să piardă teren în literatura modernă. Exceptând, bineînțeles,
literatura pentru copii, thrillerele în care teroristul ține cu tot dinadinsul să arunce planeta în haos și un Bond e obligat să o salveze,
sau horrorurile în care psihopatul își urmărește victimele cu un
topor sau cu o drujbă în mână (la macete și la cuțite de bucătărie
s-a renunțat de mult), în romanele care tind să se clasicizeze personajul negativ capătă nuanțe de gri și devine o îmbinare între
trăsături negative și pozitive, traume, concepții, convingeri, motive
ulterioare acțiunilor sale. Adică, literatura s-a orientat înspre realitatea de zi cu zi, în care nu există oameni exclusiv buni și exclusiv
răi. De aceea, alegerile mele pot părea desuete, deși, în fapt, consolidarea preferințelor personale se datorează atât schimbării opticii literaturii, cât și măiestriei cu care au fost create personajele.
Caracterul pe care nu-l voi putea uita niciodată, summum-ul personajelor negative din literatură, nu poate fi altul decât Uriah Heep,
al marelui Dickens, urmat, îndeaproape, de sora-șefă Ratched din
romanul Zbor deasupra unui cuib de cuci, al lui Ken Kesey. Aș mai
adăuga încă o pereche: comisarul Javert din Mizerabilii lui Hugo,
alături de Annie Wilks, din romanul lui Stephen King, Misery, publicat în 1987.
Ținând cont că valoarea unui personaj negativ e dată inclusiv
de ceea ce metaforizează și de puterea cu care o face, dacă aș avea
posibilitatea să-i întâlnesc într-o atmosferă care să permită un
schimb de cuvinte, lui Uriah Heep i-aș spune, în dulcele grai shakespearian, „grow some balls, mate“. Pe sora Ratched aș întreba-o dacă
a activat și în mediul literar și politic din România, iar cu Javert aș
încerca să încropesc o discuție despre literatura scrisă prin penitenciarele României. Cât despre Annie Wilks, o spun cu regret și cu
toată sinceritatea, în fața ei nici nu aș îndrăzni să deschid gura.
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Cátálin
Rádulescu
a) Caligula. Ar fi suficientă amintirea acestei figuri, strălucit
evocată de dramaturgul Albert Camus, deoarece Caligula reprezintă sinteza a aproape tuturor personajelor negative ce au existat în realitate, descrise mai târziu de scriitori și dramaturgi, în toată
splendoarea nelegiuirii acestor personaje. Față de astfel de personaje care, repet, au existat în viața reală, nu există scăpare, nici
chiar prin cedare pe toată linia, adică prin capitulare necondiționată. Motive de „dezamăgire“ și de reprimare a celorlalți se găsesc
întotdeauna în arsenalul unor astfel de creaturi, măcar din pricina
faptului că, pentru dânșii, lumea este deșartă, doar fiindcă ei nu
pot... să învie morții, și nici să aibă luna de pe cer!...
b) Polichinelle. Personaj folcloric cel mai probabil imaginar dar
cu corespondenți prolifici în realitate, este aproape totdeauna „adjuvantul“ nelipsit al celui dintâi. Marotă din secolul al XVI-lea din
bâlciul francez, Polichinelle era o păpușă frecvent folosită în manifestările populare în aer liber. Era o marotă haioasă dar în același
timp hidoasă, având o cocoașă atât pe spate, cât și pe pântec, întruchipând și un personaj care, într-un rând, spunându-i-se de
către avocatul său că a comis o faptă penală suspectibilă de a-l
priva de libertate, a luat exemplarul de cod penal din mâna juristului, rupând foaia cu articolul penal incriminator. Polichinelle nu
întruchipează totdeauna naivitatea ci și lipsa de scrupule, prin astfel de acțiuni, bazate pe memoria scurtă a mentalului colectiv,
salvând de la bine-meritata pedeapsă și deci repetarea faptelor a
nenumărați „Caligula“ care mai traumatizează chiar și în zilele noastre viața Umanității.
• I-aș spune că ar fi fost mai bine să fi existat doar între copertele volumelor de proză și teatru. După care nu mi-aș face nicio
iluzie despre ce ar urma.
P.S.: Și pentru a nu discrimina, la capitolul personaje negative
feminine putem aminti pe Manon Lescaut, din opera literară omonimă a abatelui Prevost, cât și pe Madame Bovary, din romanul cu
același titlu al lui Gustave Flaubert. Foarte înrudite temperamental
și comportamental, simbolizează frivolitatea și caracteristica de
discernământ redus, completându-se armonios cu cele două personaje literare negative masculine enunțate mai sus.

Paul
Sârbu
1. Când citim despre un personaj negativ, nu ne asemănăm și
nu ne confundăm cu acesta în timpul lecturii! Dimpotrivă, ne
situăm pe o poziție diametral opusă, îl simțim ca pe o entitate posibilă, dar contrară! Facem neîncetat în minte comparații, ne de-

tașăm, și înțelegem că noi suntem prin antiteză, buni, morali, adică
la antipod cu ipochimenul malefic.
Personajele pozitive pot avea o mare forță artistică pentru că
sunt puse în valoare, prin antiteză, de cele negative! De pildă un
erou de legendă își riscă viața de nenumărate ori în confruntarea
palpitantă cu răul; abia în final, cel bun învinge, dar atunci se termină și povestea, altfel ar deveni plicticoasă!
Cum ar fi fost pus în evidență Iisus, dacă n-ar fi existat Iuda?
Fără ,,personajele negative“ (Eckhard Tolle spunea că aceasta a fost
o piesă de teatru jucată pe scena universului!), această poveste n-ar
fi modificat istoria, n-ar fi avut un impact atât de puternic peste
milenii și nu ar fi schimbat morala și cursul acestei lumi!
André Gide spunea că personajele negative au o forță artistică
mai mare, decât cele pozitive. Benedetto Croce afirma că esteticul
are granițele lui distincte, altele decât morala, etica, religia, viața,
adevărul istoric. Nu trebie să stigmatizăm personajele negative
dacă au valoare artistică.
Eu nu fac apologia personajelor negative: poate că sunt doar
niște pilde, ca oamenii să nu urmeze Răul în viață. Afirm asta
deoarece am fost criticat de unii cititori că în prozele mele scriu
,,numai de rău!“
Să luăm, de pildă, niște ,,personaje negative mai noi“, necunoscute, din ultimul meu roman, Șacalii, apărut recent la Editura
Tracus Arte! Haritina este o mamă și o femeie denaturată, care își
abandonează cei doi copiii mici, când se desparte de primul ei bărbat (deși cel cu care fugise îi propusese să-i ia pe toți trei), îl oprește
doar pe cel, ,,de țâță“, dar și pe acesta îl va alunga mai târziu, înhăitată cu un al treilea - ,,Chiriașul“. Își trimite cel de al doilea bărbat legitim pe ocean, și, timp de opt ani, trăiaște cu Chiriașul, dar
și cu cel care se întoarce de pe mare, plin de daruri... Așa cum
spuneam, în timpul lecturii nu empatizăm și nu ne confundăm cu
personajele negative, care ne stârnesc revoltă și aversiune! Simpatia, sentimentele înduioșătoare și înălțătoare ale cititorului se îndraptă spre Katia, victimă inocentă, ingenuuă, săracă cu duhul,
lovită pe nedrept de soartă și fără scăpare!... Iar emoțiiile care ne
copleșesc stârnesc în noi o cascadă de trăiri pozitive, sentimente
care ne înobilează. Și creierul nostru secretă metaboliți sacri ce ne
fac fericiți: endorfină, oxitocină, serotonină, reducând, în consecință nivelul hormonilor de stres, cortizolul, adrenalina! O adevărată ,,noesiterapie“ (vindecare prin gânduri!)
2. Consider cea de a doua întrebare una ,,capcană“. Nu putem
,,întâlni în viața reală un personaj“. Aș fi pus întrebarea altfel: dacă
întâlniți o persoană reală care se regăsește într-un personaj, ce i-ați
spune?
Eu unul, nu i-aș spune nimic. Dar, mă tem că ,,mi-ar spune“
acesta, mie...
Am avut câteva astfel de întâlniri de gradul trei...
Pe drumul de pământ al satului trecea o matahală. Călca așa
de apăsat de se cutremura tot satul, nu numai ulița:
- Dacă te mai iei de copiii mei, să știi că dai de dracu’! (copiii ei
aveau peste treizeci de ani, cleptomani, recidiviști, unul criminal).
- Eu scriu doar povești... Știți, ca-n filme... Și pe copertă notez că
nu este nimic adevărat!
N-a trecut mult și jumătatea potrivită a lui Pantagruel a murit
de inimă, tocmai din cauza nenorocirilor pricinuite de ,,băieții“ ei!
Un profesor îmbârligător adusese una din cărțile mele în sat
(Ce, bă, cărțile tele sunt interzise?!). Unii, iarna, citeau ca la clacă,
practicând acest sport - de a identifica personajele cu oamenii reali
din cătun! Unii înjură, alții amenință, alții se bucură: Brava profesor! Unul mi-a sărutat și mâna, pentru că se nimerise să scriu despre
dușmanul său.
Modelul personajului Humbri, din Șacalii, a făcut ,,pe dracu-n
patru“ să procure această carte ca să i-o ducă Haritinei! I-a și citit cu
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glas tare anumite pasaje... Tot Humbri, la întoarcere, mi-a povestit
că, aflându-se ,,întâmplător“ pe acolo, a văzut-o pe Haritina cum a
căzut în genunchi în fața icoanei, cum mă blestema, rugându-se
fierbinte la Dumnezeu ,,ca să mor!“. Dar, nu singur, ci împreună cu
toți cei dragi ai mei!

Gelu
Negrea
Frații Moromete

D

(în loc de concluzii)

upă cum se știe, Don Quijote al lui Cervantes este înalt
și slab, în vreme ce bravul soldat Svejk al lui Jaroslav
Hašek este scund și gras. Au aceste antinomice detalii
de ordin antropologic vreo relevanță în plan literar? Deși ne-ar fi
greu să imaginăm cele două personaje arătând altfel (viceversa cu
atât mai mult!), răspunsul este mai degrabă nu. (Lucrurile se
schimbă sensibil dacă avem în vedere femeile, în cazul cărora frumusețea și urâțenia sunt, de multe ori, trăsături fizice esențiale
pentru personajele în cauză, date fiind relațiile pe care ele le dezvoltă cu celelalte entități implicate în narativul operelor.)
În altă ordine de idei, shakespeareanul Richard al III-lea este
un personaj eminamente negativ pe când prințul Mâșkin al lui
Dostoievski intră, dimpotrivă, cu brio în categoria pozitivilor. Au
aceste diferențieri taxonomice vreo semnificație literară? Evident
că da, ceea ce denotă că nu antropologia salvează (literar) omenia,
ci etica, pozitivul și negativul fiind neîndoielnic categoreme morale.
Trei chestiuni rezultă din cele de mai sus, vorba unui personaj
al lui Marin Preda, celebrul Ilie Moromete, pe care critica l-a definit în cvasiunanimitate din start drept pozitiv. Justificat sau nu,
asta depinde după facultăți, conform vorbelor aceluiași. Cert este
că generații întregi de cititori (cam două, ca să fiu mai precis) și-au
însușit verdictul care a ajuns să circule astfel într-o veselie prin
spațiul public românesc – fie el cultural sau nu. În cartea mea Cine
ești dumneata, domnule Moromete?, apărută în 2003 la Editura Muzeul Literaturii Române, am încercat să dovedesc că lucrurile nu
stau tocmai așa și că un răspuns corect și adecvat la întrebarea
(deloc retorică) din titlul volumului este mult mai nuanțat și mai
complex decât ni l-au livrat nouă obișnuințele și inerțiile de tot
felul – cu deosebire acelea moștenite din didactica universitară și
cursurile de liceu. Vă mai aduceți aminte? Moromeții vol. I – cartea
dramei (sau și mai și: tragediei!) unui erou și a unei clase sociale
dezintegrate sub acțiunea implacabilă a mecanismului nemilos al
istoriei; Ilie – țăranul campo-danubian înzestrat cu calități nemaiîntâlnite în literatura română de inspirație rurală: vocația contemplației, capacitatea reflexivă, harul disimulării, ironia,
histrionismul etc. Din păcate, toate acestea și altele ejusdem farinae, eludau acel set de trăsături cu adevărat reprezentative pentru protagonistul romanului: certat cu munca, pseudo-comentator
al ziarelor din a căror lectură căznită nu pricepe mare lucru, ins
violent, care îi snopește în bătaie des și fără motiv pe toți membrii
familiei, tip retrograd, incapabil să pătrundă logica și să înțeleagă
sensul dinamicii istoriei!
Cu toate acestea, Ilie Moromete funcționează nu doar ca un
pozitiv literar sans peur et sans reproche, ci și ca un turnesol moral
în raport de care sunt evaluate faptele, comportamentul și atitudinea majorității celorlalte personaje ale romanului. În orice caz,
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ale surorii sale Maria Moromete, supranumită Guica, care figurează, printre alții, în prima parte a anchetei revistei noastre consacrate personajelor negative din literatura română și universală.
Nemotivat, după părerea mea. Căci cine este, de fapt, Guica și ce
ignominii justifică statutul său de „negativă“?
Cei doi tineri Moromete – Maria și Ilie – sunt urmași ai unei familii sărace, asemenea multora din sat, având de împărțit o moștenire precară – o casă bătrânească, puțin pământ... Ilie o alungă pe
Maria din casa părintească și, „ca să scape de ea“, îi confecționează
și dă în folosință un fel de „bordei asemănător cu un coteț mai
mare de păsări“. Ca un frate iubitor ce se află...
E adevărat: Mariei Moromete „în sat i se spunea Guica, avea
nume rău“, după cum menționează autorul. Dar tot el oferă onest
și explicația faptului: consătenii „se temeau de ea pentru că cunoștea păcatele tuturor și avea limba ascuțită“. Reprezintă însă
aceste lucruri o culpă? Nu cred! Guica nu este, așa cum s-a spus,
„un Iago feminin“, o intrigantă veritabilă. Ea nu minte, nu inventează pricini de scandal între consăteni și n-o găsim la originea niciunei desfășurări de fapte cu consecințe grave. Părăsirea satului
de către fiii lui Ilie nu i poate imputa ei, ci lui: Guica pune cel mult
paie pe foc, dar nu ea declanșează incendiul. În plus, resentimentele sale la adresa lui Moromete sunt justificate de comportarea
incorectă a acestuia în chestiunea moștenirii și întreținute de nedreptăți proaspete, pe care nepăsătorul frate i le administrează
fără remușcări (înstrăinarea oneroasă a salcâmului care, legal, îi
aparține femeii, este doar una dintre ele).
Păcatele ei sunt veniale și urmărind datele obiective pe care ni
le oferă derularea acțiunii romanului este dificil să vedem în
sărmana femeie altceva decât o benignă cață rurală, cu apucături
pitorești, dar, până la urmă, inofensive. Mania ei de a opri „trecătorii de pe drum pe care îi întreabă fel de fel de nimicuri“ nu diferă
fundamental de apucăturile reporterului de ziar din caragialeana
Ultima oră!... („ – Ai aflat? – Ce?, zic eu. – Care va să zică nu știi
nimic? – Ce, frate?“ etc.). Chiar și episodul cu mocanul și merele, de
la care i se trage porecla Guica, îmi pare a se consuma mai degrabă
în registru comic, mica înșelătorie la care recurge femeia pentru a
gusta din cîte un fruct fără să-l plătească făcînd-o de-a dreptul simpatică.
În realitate, Guica este o ființă înspăimântată de singurătate și
de bătrânețe, terorizată de scurgerea inexorabilă a timpului și de
frica morții. Bocetul ei din cap. XV al părții a doua a romanului
transcede canonul folcloric, urcând spre cosmic și metafizic. Singură această pagină impresionantă de invocare a divinității face
din ea o victimă existențială și este în măsură s-o absolve de toate
pământeștile-i păcate: „ – Doamne, doamne... eee... C-am avut și
eu o mamă, doamne; și a intrat în pământ îîî..., î-îî... și m-a lăsat singură-î (...) Și-am avut și eu copilîî... și-a murit și ăla, că mi l-ai luat,
doamne! Și m-ai lăsat singuricăăă! M-ai lăsat singurică, doamneeei!... eeee! Singurică m-ai lăsat, doamne, pe pământul ăsta! Că
nici nepoții și nici frații și nici rudele, că s-au dus cu toții și nimeni
nu te ia în seamă și toți râd de tine, doamne! [...] Of, doamne,
doamneee!... (...) Că numai tu știi ce e în inima mea, doamne, inima
mea friptă și prăjită... că sunt singurică și mi-e urât și frică, doamne!
Of, doamne, doamneee, eee!... eeee! Că (...) nimeni nu știe cum îmi
tremură mie inima, doamne, și picioarele mi s-au răcit, că nu mai
poci, că o viață am avut și s-a dus și aia, dumnezeule!!“.
În fine, un ultim detaliu semnificativ pentru relațiile dintre cei
doi frați: în timpul vieții, Ilie nu vorbește cu sora lui și-și bate sistematic joc de ea, iar când femeia moare „părăsită în bordeiul ei“ ,
este „dusă la cimitir de Parizianu“ pentru că „Moromete, cu toate
că era vorba de sora lui mai mre, nu veni nici măcar s-o vadă“. Hm,
ce ți-e și cu negativitatea asta...
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Mihai Barbu

Privitor ca la Zoo
tu în lume s[ te-nchipui...

Despre Ai noștri și despre Ale noastre...
Peștele fără corp, cârtița cheală,
maimuța cu trompă, dracul de mare,
cel cu capul tare și cu dinții ascuțiți,
barza marabou, liliacul cu potcoavă
peștele liliac cu buzele lui roșii, cărnoase
și-au angajat avocați faimoși să se bată
ca niște lei-paralei la UNESCO și ONU,
în Consiliul Europei, la Oficiul pentru
Combaterii Discriminării,
la Protecția Animalelor fără Stăpân,
la Comitetul Intelectualilor pentru
o Europă a Libertăților,
la Liga Aleșilor Locali și
la Avocatul Poporului Bizar
ca să fie declarate, în mod oficial,
cele mai urâte ființe din lume.
Și ce dacă suntem cele mai urâte?
Și ce dacă lumea ne vede și mute și slute?
Io mă duc la cununie
Cu cine mi-i drag doar mie
De mi-o fi bine sau rău,
ști-o bunu’ Dumnezeu...

Aur, argint, maimuțe & păuni
Nu ți-am adus, cu corăbiile pe mare,
aur, argint, maimuțe și păuni, veșminte,
pietre scumpe, cedru, chiparos sau santal,
nici arme, nici mirodenii sau smochini.
N-aveam cum, Doamne! Pe la noi prin
Valle Nera nu trece decât un biet firicel de apă
și aia neagră, vai de capul ei, ca să ieșim
la lumină am săpat în munte
galerii după galerii. De aceia, Doamne,
nu ți-am adus nici stelele de pe cer
nici stele oglindite-n ape de catifea ci
doar o biată luminiță pe care am găsit-o,
sedusă și abandonată, ca o fecioară
dintr-un film neorealist italian,
la capătul unui tunel,
unul din cele foarte puține
pe care nu le-am săpat degeaba...

Câinele Husky de pe strada Avram Iancu.
Fostă Vasile Roaită...
Un husky mare și trist păzește, de dimineață
până seara târziu, chioșcul cu covrigi, burek-uri
și plăcinte cu poale-n brâu. Câinele se uită plictisit
în ochii clienților și își vede, liniștit, de siestă.
Dacă te oglindești în ochii săi, de un albastru imaterial,
te și vezi, Lapona mea, conducând sănii trase de câini
prin pustiul artic. Huskie-ul Mitică Placidu mai trage,
și el, doar când stăpânii nu-s atenți, câte-un pui de somn.
Vecinii au observat că puiul lui de somn e atât de lung
că ține cât o noapte polară. Veterinarul din vecini a constatat
că Placidu ar avea, la fel ca și strada pe care stătea,
un comportament bizar & bipolar… (Așa ceva mai rar!)

Sexus curat omni
De ce de câte ori mă prinzi mi-o tragi
din toate pozițiile? Chiar n-ai nimic sfânt?
Că mă dor oasele de-au ajuns să arate
la Roengen ca niște moaște la care
nu se mai înghesuie nimeni...
De două mii de ani pățesc la fel.
Nu te mai saturi?, m-a-ntrebat ea.
Sexus curat omni, ne-a lăsat vorbă
strămoșul nostru, romanul.
Sexul vindecă totul, ne-au confirmat,
pe rând, și baciul ungurean, și cel vrâncean
și cel moldovean dar, mai ales,
Oaia mioritică...

Raiul nostru,
varianta Coco & Monroe
Inveșmântată-n stropi discreți de Chanel 5,
Marylin se pregătește să-ntâmpine noaptea.
Pe pământ, miss Monroe, nu trebuie să-ți faci iluzii
pentru că Raiul nu există. Ci doar mici,
foarte mici, extrem de mici
picături din el…
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Locurile noastre magice
Vânarea orizontului
N-am ajuns nici anul ăsta la capătul lumii.
Finistera, Cabo da Roca, Patagonia au rămas
iar doar niște puncte îndepărtate de pe globul
nostru terestru din sufragerie.
Fratele meu mă consolează c-o să călătorim
împreună spre cele zări albastre, la anul,
în fiecare an ne facem, solemn, această promisiune.
O să fim, ce s-o mai lungim, dacă n-om muri,
cei mai bătrâni pelerini de pe Camino Real sau
de pe Via Transilvanica. Până nu vom pleca
din această lume om trăi cu speranța că vom
vedea cu ochii noștri Oceanul, Orizontul, Depărtările,
pe Santa Maria, pe Pinta sau măcar pe Nina.
Perfecțiunea înseamnă, a constatat un scriitor
de pe cu totul alte meleaguri, la fel de îndepărtate precum
e și visul nostru de realitate, să vânezi linia orizontului.
(Marin și terestru, dacă-ți dă mâna și ești ambidextru!)

De ce să zbor dacă...
Eram sau poate chiar visam pe John F. Kennedy
International Airport și urma să zbor cu un
Boeing 747 spre casă. Câteva aparate tocmai
se prăbușiseră și toți cei aflați la bord au sfârșit
ca-ntr-o tragedie antică în care nimeni n-are
cum să se pună cu destinul fixat, demult, de greci.
Ethiopian Airlines, Lion Air și chiar Liniile Aeriene
din Cayman au renunțat, pe rând, la 737. Șeful suprem
de la Boeing a simțit și el ce înseamnă să te prăbușești
în hău, ca-ntr-un hârdău, de pe scaunul cel mai înalt al unei
companii ce fabrică avioane care se mai și prăbușesc.
Mi-era frică, Doamne, pentru că și poetul e,

la urma turmei, un om între oameni. Și,
ca-ntr-o minune dumnezeiască, privirea mi-a fost
atrasă de o pancardă discretă pe care o mână
invizibilă a transcris fireasca întrebare:
„De ce să zbori dacă poți să pășești pe ape?”
E logic, Doamne, cum de nu m-am gândit…

Romanță bacoviano-napoleoniană
Ploua temeinic peste Waterloo
Când cu water, când cu l’eau.
„Și se va isca, mamă, un așa noroi
Că va fi mâine vai și-amar de noi”,
a zis, fredonând, micul Napoleon
acompaniat, discret, de-un bandoleon.
Apoi, Napo și-a băgat mâna sub tunică
și-a oftat adânc, pândit perfid de frică:
As dori din piept să-mi scot
Inima cu dor cu tot...
Şi s-o pun în pieptul tău
Ca să simți ce simt și eu…

Locuri magice & tragice
Există în America un loc magic unde
cel mai mare compliment era să-i spui unui om
că e cu picioarele pe pământ. Pe de altă parte,
încă nu s-a descoperit în lumea asta mare
locul-pereche unde cei cu capul în nori
să se trezească-n zori, tot cu capul în nori.
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APOCALIPSA BIO-TEHNOLOGIC{
dAniel timAriu
INTRODUCERE
Moartea și întreg ceremonialul conex
acesteia au generat și generează o puternică atracție asupra oamenilor indiferent
de civilizația din care face parte sau de perioadă. Fie ei oameni preistorici, sau tineri
moderni cu pregătire academică, spectrul
morții are un efect hipnotic, iar atunci când
mintea umană este pusă în fața unui spectacol mult mai grandios decât sfârșitul singular al unui om, atunci când aparent întreaga omenire, sau măcar omenirea-apropiată, se află pe margea extincției, imaginația umană devine efervescentă.
În imaginarul uman, sfârșitul umanității, coroborat cu cel al tuturor ființelor vii,
are foarte multe reprezentări, toate cu un
puternic impact emoțional.
Fără să intru prea mult în detalii, aceste
finaluri pot fi împărțite în mai multe categorii și subcategorii, multe dintre ele făcând parte și dintr-una și dintr-alta fără a-și
pierde din unicitate. Dincolo de modul în
care apocalipsa se declanșează, două categorii sunt imediat vizibile: cea în care finalul
este definitiv și cea în care finalul nu reprezintă altceva decât o renaștere. Uneori, așa
cum este cazul Ragnarök-ului nordic, sfârșitul unei ere, cu tot ce înseamnă viață, poate
însemna și startul unei alte ere, cu alt tip de
viață. Pe scurt: fără oameni.
Din categoria apocalipselor imaginate
ca o suită de încercări, fie ele religioase, sau
doar civilizaționale, dar urmate de o renaștere spirituală, cea mai răspândită este Potopul. De altfel această frică ancestrală de
apă ne-a dat și prima apocalipsă scrisă, este
vorba de epopea sumeriană a lui Ghilgameș, regele din Uruk, de acum peste 5000
de ani. Eveniment pe care-l regăsim și în
povestea babilonianului Utnapiștim, a grecului Deucalion, vedicului Manu, apoi în a
mai modernului Noe.
Chiar dacă toate aceste povestiri de
groază au la bază evenimente reale, exploatate de povestitori și exagerate în mod
voit pentru a putea oferi învățăceilor motive spre a medita asupra efemerității vieții
și, implicit, a civilizației tehnologice umane,
ele sunt doar o mică parte din imaginarul
uman dezvoltat în jurul finalului apocaliptic al vieții.

Apa, focul, cutremurele sunt printre
primele motive invocate într-o apocalipsă.
Ele se regăsesc în scrierile vechi, sunt marcate în piatră și marmură, dar și în poveștile
moderne, fie ele transpuse ca texte în romane, povestiri sau poezie, fie realizate sub
formă vizuală în teatru, operă și film. Apocalipsa cu întreaga sa suită de evenimente
conexe fascinează și acum, parcă cu atât
mai mult cu cât prin democratizare nivelul
de educație a crescut. Și asta pentru că, îndrăznesc să spun, cu toate descoperirile științifice și realizările tehnologice uluitoare,
încă suntem fără apărare în fața fenomenelor extreme naturale.
În prezent, de prea multe ori, poveștile
apocaliptice sunt trecute în dreptul literaturii science-fiction, ceea ce le minimizează
oarecum prezența și importanța pe care o
au în imaginarul uman din cele mai vechi
timpuri, dar le și aruncă într-o zonă a spectacolului de dragul spectacolului. O mulțime de scriitori s-au aplecat asupra acestui
gen literar, amintesc aici de H. G. Wells cu
povestirea „Steaua”, Mary Shelly cu „Ultimul Om”, Jean-Baptiste de Grainville cu un
roman intitulat tot „Ultimul Om”, publicat
în 1806 și probabil sursă de inspirație pentru mulți din scriitori ulteriori, Edgar Allan
Poe cu povestirea „Conversațiile lui Eros și
ale lui Charmion”, respectiv Camille Flammarion cu „Sfârșitul lumii”. Pentru toți aceștia și mulți alții sfârșitul venea din cauze
naturale. Cutremure, asteroizi, boli nimicitoare.
Totuși apocalipsa nu este doar apanajul
naturii, iar cei vizați de ea nu trebuie neapă rat să fie oamenii. Omul în sine, datorită
avansului tehnologic, poate născoci o mul țime de cauze pentru o posibilă apocalipsă.
Dacă înainte apocalipsa avea și o componentă spirituală, omul fiind pedepsit pentru
răutăți, respectiv i se oferă șansa unei renașteri, apocalipsele moderne scapă de povara pedepselor divine și își îndreaptă privirea tot mai atent spre ceea ce am putea
numi ca fiind o introspecție apocaliptică.
Fie ea declanșatoare de finaluri ecologice, pandemice, nucleare sau tehnologice,
aceste apocalipse își află cauza în aceleași
angoase umane ca cele anterior menționate, dar povara declanșării lor cade acum

strict pe umerii omenirii. Zeitățile devin
simpli spectatori. Ele ne-au oferit cunoaștere, ne-au dat pe mână Pământul și Universul, ne-au îndrumat primii pași, împovărându-ne cu libertatea alegerii, iar acum
speră să nu ne autodistrugem.
Așadar, fără să se fi renunțat la apocalipsele naturale, nici la cele strict religioase,
imaginarul uman s-a îmbogățit cu un nou
gen de apocalipse numit generic „tehnologice”.

BIO-APOCALIPSA
Am fost foarte tentat să vorbesc despre
bio-apocalipsă ca resultant al unui război
nuclear sau biologic, sau ambele. Mi-am
dat seama însă că literatura și filmologia
anilor `70, `80 ai secolului trecut, când Războiul Rece era în toi, abundă de realizări pe
această temă. Amintesc aici două filme care
mi-au plăcut foarte mult: „Mad Max”, în
care lumea a devenit deșertică iar rezultatele radiațiilor crescute afectează oameni
și animale, și „A Boy and His Dog”, un film
din 1975 în care tot dezastrul nuclear este
sursa distrugerii. Din păcate niciunul din
aceste excelente realizări cinematografice
nu insistă prea mult asupra schimbărilor în
biotopul supraviețuitorilor.
Un alt gen care abordează subiectului
bio-apocaliptic este cel cunoscut sub numele de bio-punk. Aici lucrurile se schimbă
foarte mult, unghiul sub care sunt văzute
schimbările din jurul nostru aduce o imagine mult diferită de ceea ce oferă alte
genuri și categori de apocalipse. În acest
gen se practică combinație ecologia, un
subiect foarte la modă, și deci a schimbărilor climatice, cu lăcomia corporațiilor și
guvernelor pe fondul creșterii populației
globale la cote absolut nesustenabile în
mod natural.
Astfel că schimbările la care sunt supuși
oamenii simpli sunt brutale și țin de supraviețuirea individuală, civilizațională și, nu în
ultimul rând, de specie.
Abia când ajungem la a discuta problema supraviețuirii speciei putem vorbi de
apocalipse. Atâta timp cât dezastrele naturale (inundații, incendii, foamete), sociale
(dictaturi, războaie, demografie scăpată de
sub control) conduc la dispariția unor
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triburi, popoare sau chiar națiuni termenii
folosiți nu intră în sfera apocalipselor, ci a
genocidului. Aceste catastrofe, unele din
ele absolut abominabile prin sângele rece
cu care au fost înfăptuite, pot fi numite
apocalipse locale, mai ales atunci când
ceea ce rămâne în urma lor este de lungă
durată. Așa cum a fost cazul exploziei nucleare de la Cernobîl.
Revenind la bio-apocalipsă și pentru a
îngusta cât mai mult aria preocupărilor
mele expuse în această prezentare voi preciza că bio-apocalipsa despre care voi vorbi
este una tehnologică. Pentru o mai bună
înțelegere am denumit-o: apocalipsă biotehnologică.

APOCALIPSA BIO-TEHNOLOGICĂ
Interesele mele în această expunere se
îndreaptă către analiza rezultatelor științifice ale modificărilor genetice asupra organismelor vii, prin implantare de ADN
artificial și posibila apocalipsă datorată
acestor activități.
Așadar avem viața așa cum o cunoaștem. Pentru simplificare voi considera că
AND-ul, cu cele patru baze ale sale (A, C, T
și G), este resursa primară a vieții, ceea ce
ne diferențiează de lumea non-biologică.
Indiferent dacă vom construi supercalculatoare cuantice, capabile să simuleze conștiința umană, ele nu vor face niciodată parte
din bogăția vie a planetei, din bio-top. Vor
rămâne mereu la nivelul de unelte, chiar și
atunci când prin diverse strategii algoritmice, capabile să depășească orice test Turing, ne vor domina.
Oare așa să fie? Aduc aici în discuție
un pasaj din scrierile Sfântului Augustin,
care ne spune, cu referire la bestiarul
imaginat de oameni, că dacă acesta există
și are conștiință, este implicit uman și deci
creat de Dumnezeu. Putem oare extinde
această idee și la mașini? Sau ne trebuie
un ceva intermediar pentru a ajunge să
vedem mașinile ca fiind umane, și deci cu
suflet?
Voi alege să spun că da. Ba mai mult, în
contextul acestei lucrări, voi afirma că finalul omenirii nu va veni, așa cum au prezis
Elon Musk sau Stephen Hawking, de la ma șini, de la acea singularitate derutantă din
punct de vedere filozofic, ci de la supraomul bio-tehnologizat.
Pentru a-și mări șansa de supraviețuire,
omul a inventat unelte tot mai sofisticate,
ultima dintre ele fiind calculatorul. Toate
acestea sunt exterioare lui, interdependența realizându-se la nivel existențial și nu ontologic. Omul rămânând în continuare
același ca acum zece mii de ani, când de-

scoperea principiile agriculturii și beneficiile urbanizării.
Problema se va pune abia în momentul în care tehnologia va fi suficient de
avansată încât să permită implementarea
ei la nivelul corpului uman. Și nu mă refer
aici la diverse organe artificiale, nici la
transplanturi de organe crescute în cuve, ci
la modificare profundă a celei pe care am
numit-o resursa primară a vieții. La ADN,
depozitara tuturor cunoștințelor bio-topului planei numite Pământ.
Un ADN artificial, care să prezinte caracteristici cu totul noi, s-a creat deja.
Cercetători curioși au asamblat bazele în
moduri inexistente în natură încercând să
obțină caracteristici noi, necesare spre exemplu în spațiu. De asemenea, s-a creat
ADN cu rolul mult mai mecanicist de stocare de informații. O unitate vie, cu o capacitate incredibilă de stocare de date, dar
cu probleme de a-și menține integritatea
și, din punct de vedere tehnic, de a accesa
în timp real datele stocate.
Așadar primii pași au fost făcuți, urmează să vedem un scenariu apocaliptic.

SCENARIU APOCALIPTIC
În speranța că nu v-am plictisit până
acum voi trece de la considerațiile științifice la cele literare, imaginând o apocalipsă
bio-tehnologică.
Peste câteva sute de ani transplanturile
de organe bio-sintetice vor deveni ceva
obișnuit. Prin producerea în masă, datorită
cererii ridicate, ele sunt iefnine, accesibile
oricui. Aceste organe își păstrează funcțiile
primare, dar, prin intervenția proiectanților
de organe ele sunt îmbunătățite în permanență devenind tot mai performante și cu
o durată de viață tot mai lungă.
Desigur, aici trebuie introdusă și o îndoială firească. Cunoaștem capriciile oamenilor. Un organ perfect, cum ar fi un
ficat, ar fi echivalentul actual al unui automobil care să nu se strice 50 de ani. Chiar
dacă acesta va funcționa, ca mașină de
epocă, ea va fi depășită de mai noile realizări, de mașina electrică care se conduce
singură, de ficatul conectat la Internetul Lucrurilor, urmărit în permanență de medici
electronici, ce livrează la cerere statistici și
oferă date la zi privind parametrii funcționării optime.
O lume așadar foarte avansată. Oamenii vor fi capabili să-și regleze singuri
parametrii de funcționare, organele, membrele se vor putea schimba în funcție de
specificul muncii, sau de hobby. Dar din ce
ar fi construite aceste organe ultraeficiente? În lumea imaginată de mine, cea
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aflată în pragul apocalipsei, AND-ul biologic natural ar fi înlocuit de un ADN artificial-neutru. Așa cum deja s-au realizat.
And-ul netru păstrează doar calitățile celui
natural, nu și defectele, dar tocmai pentru
a-și păstra integritatea mai mult timp el nu
ar fi capabil de replicare. Mergând de la mic
la mare, un organism confecționat din AND
neutru ar fi unul incapabil de reproducere.
Avem o primă apocalipsă, una în care
oamenii, din dorința de a fi cât mai sănătoși
și mai longevivi, devin involuntar sterpi,
ceea ce duce la o extincție într-un timp îndelungat, dar una sigură.
Mergând mai departe pe firul ADN-ului
artificial, voi coborî din înaltul umanității
spre firavele forme de viață folosite pe post
de cobai și voi face presupunerea că accidental într-unul din miile laboratoare-fabrică se va invenia un ADN artificial capabil
de replicare. Îmbinând diverse caracteristici, cerute de client, laboratorul va fabrica
un ADN ce poate rezista în spațiu, la presiuni extreme, temperaturi asemenea, cu
hrană puțină și apă și mai puțină. Un ADN
experimentat pe bacterii, apoi pe organele
unor mamifere mici și la final pe om.
Dar mai înainte ca oricine să realizeze
importanța descoperirii, oameni și animale
cu noul AND vor începe să se reproducă.
În scurt timp vom avea super oameni.
Ei nu vor fi asemenea super eroilor imaginați de Marvel sau DC Comics, dar nici departe de ei. Nu vor putea sfida legile naturii,
nu vor putea declanșa uragane și nici scoate flăcări pe ochi, dar nici nu au nevoie. Devenind independenți de companiile producătoare de organe, ei vor fi supraoameni,
respectiv suprainsecte, bacterii, mamifere,
prin ceea ce omul-zeu le-a oferit: capacitatea de a-și depăși precursorii.
Va apărea astfel un nou regn animal,
sau clasă, sau un ceva ce transcede biologicul existent. Vor avea la bază tot ADN, dar
unul incompatibil cu cel existent. Putem
presupune că inclusiv hrana lor se va
schimba radical, ei nemafiind capabili să
prelucreze hrana uzuală, sau din contră vor
fi capabili să se hrănească cu orice.
În acest stadiu al povestirii noastre ne
vom lovi de o apocalipsă completă, nu
doar a umanității, ci a întregii vieți pământene așa cum o știm. Ea va fi complet înlocuită de această super-viață într-un timp
rezonbabil de scurt. Nu e vorba aici doar de
oameni. Super-oamenii ar putea să-și tolereze tovarășii ancestrali, dar, așa cum știm
din istorie, avem tendința de a ne elimina
competitorii. Însă, la niveluri mai mici de
complexitate a vieții, lupta se va declanșa
fără îndoială. O superbacterie, capabilă să
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supraviețuiască de mii de ori mai bine unei
bacterii obișnuite va deveni fără îndoială
prădătorul nișei ei. La fel și restul.
Cât de repede se va produce dezastrul
o dată declanșat? Este greu de răspuns. Dar
el se va produce, pentru că e în firea organismelor vii să caute să se extindă la
maxim, să ocupe și să cucereasă teritorii
până atunci inaccesibile, din varii motive.
Revenind la omul reconstruit, acesta va
realiza că ceea ce tocmai a descoperit este
atât sursa răului, cât și a binelui. Ca orice invenție umană cele două elemente se vor
amesteca, dar vor rămâne tot timpul distincte. Omul inițial, cel neîmbunătățit, dar
capabil de reproducere, își va vedea în continuare de viață, atâta timp cât super-organismele îi vor permite. Omul nou, cel
dependent de bio-tehnologie va dispărea,
sau se va transforma. În schimb super-
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omul va fi pus în fața alegerii. Va grăbi procesul de schimbare a vieții, sau o va prezerva. Mai mult, datorită capacității de a se
îmbunătăți în permanență, super-omul nu
va mai fi Unul. Nu va mai fi acel Adam și
Evă, ce și-au descoperit goliciunea și setea
de cunoaștere. Va fi un Creator, pentru că
prin acțiunea lui întregul Pământ se va
schimba.
Dar întrebările problematice ale supraomului vor deriva din conștiința sa de esență umană. Cine este, de unde vine, unde
se duce? Dacă la prima întrebare răspunsul
se regăsește în cuvintele Sfântului Augustin și deci el se va putea considera tot om,
deci tot o creație a lui Dumnezeu, la celelalte va fi mai greu. Depășindu-și condiția
de creație, pentru prima dată Omul va
putea cu adevărat ridica ochii spre cer și
spune: viitorul sunt eu!

CONCLUZII
Orice scenariu apocaliptic este o sursă
fascinantă de emoții și clipe de meditație.
Pentru că moartea, transformarea, renașterea sunt subiecte care ne înspăimântă prin
implacabilitatea lor. Moartea individuală,
cel puțin pe planul material, este de neevitat. Dar dacă prin puterea științei o putem
evita, dacă o putem, dacă-mi permiteți să
spun așa, păcăli? În scenariul propus de
mine super-omul rămâne în esență tot om,
dar cu o capacitate sporită de a supraviețui
și cu o dorință aprigă de a cuceri spațiul.
Chiar dacă omenirea va supraviețui, ea
nu va mai fi aceeași. Renașterea din această
apocalipsă este una de tip Ragnarök, tot ciclul vieții se reia de la zero, fără însă ca actorii să mai fie aceeași.


CU SFÂR±ITUL LA BUTONIER{
miHAelA drelciuc nistor

U

n subiect precum sfârșitul lumii sau apocalipsa ales ca
punct central al acestui eseu prezintă, prin multitudinea
de ramificații, o fațetă a profilului individual uman.
Supunerea acestei chestiuni, a morții determinată de factori externi extrem de intenși și brutali (fenomenul muririi sub supliciu),
limbajului simbolului transformator pune în lumină o lume, un altfel de univers, unul apocaliptic, nou si foarte vechi în același timp.
Eludarea problemei contrariilor (viață-moarte, materie-spirit, binerău, rai-iad), marea temă tensionată a societății omenești de la începuturile sale până în acest contradictoriu mileniu al treilea, pare
a fi a bump in the road în aflarea energiei pozitive necesare integrării umanului în metabolismul fundamental universal. Un univers ce poate fi cetatea lui Dumnezeu sau un laborator de știință.
Cum se poate înțelege viața?
Cum să percepem sfârșitul? Din prima clipă a actului respirator
suntem amprentați de finalitatea acestuia. De fapt, ne-am îmbolnăvit de moarte în ziua în care ne-am născut. Pentru ființa care pronunță cuvântul și pentru cea care îl primește în inimă, trupul și
spiritul se fac una. Pentru o clipă. Acest proces angoasant se va
mai întâmpla o dată cu instalarea morții. Dilema dintre cele două
evenimente reziduă în corporalizarea spiritului și spiritualizarea
corpului. Religia crede că știe, știința se chinuie să afle. Omul se
află undeva la mijloc, între cele două constante ale istoriei: viață și
moarte. De prima îi este teamă dar se chinuie să o manifeste, de
cea de-a doua, în schimb, încearcă să se apropie prin misticism,
alchimie, hermeneutică, experiment științific ori artistic. Prin generarea unei altfel de experiențe sufletești se tinde înspre conjuncția
contrariilor deoarece în univers totul relaționează.
Știm că geneza sau orice tip de creație presupune naștere însoțită de durere. Imaginarul colectiv al omenirii este unul cuprins
de anxietate patologică, catastrofele veacurilor (dezastre naturale

de origine geologică sau meteorologică, războaiele și persecuțiile
în numele credinței, accidente chimice, biologice, nucleare, căderi
de obiecte cosmice, epizootiile și epidemiile) nefăcând altceva
decât să ascută apetitul pentru transcendență cu ce implică ea mai
profund: moartea. Dacă fiecare formă de viață este constrânsă să
o cunoască, individul uman înzestrat cu o mai mare capacitate de
înțelegere și acceptare trebuie să o poarte ca pe o floare albă, la
butonieră. Pentru pasionați fie și una roșie. Astfel, alături de thanatologie ca domeniu al cunoașterii, se impune cu succes cultura
apocalipsei atât de bine reprezentată în sistemul de credințe religioase, în istoriografie și antropologie, psihanaliză și artă. Există
un sfârșit individual, nimeni nu scapă, dar și unul colectiv. De dorit,
unul cât mai îndepărtat. Fără doar și poate stingerea rasei umane
nu se va produce lasciv ca mersul la somn al unei cadâne suprasaturate de lux. Există un discurs al Bisericii asupra iminenței sfârșitului lumii (discursul creștin cu particularitățile ortodoxismului,
catolicismului și cel protestant, iudaic, islamic, hinduist, budist,
daoist, confucianist, șintoist, cel al religiilor africane), un discurs al
științei și mai multe viziuni specifice fiecărui individ în funcție de
bagajul de cunoștințe și de vizionarismul dobândit în urma studiului și a meditației. În hinduism, de exemplu, începutul și sfârșitul
lumii are loc periodic. Stăpânul Suprem clădește universul pentru
a-l asimila apoi în sine însuși atunci când ,,lumea formelor se resoarbe în spațiul omogen al conștiinței divine precum norii care se
topesc în albastrul boltei cerești.” În acest context, viața și moartea
se succed la nesfârșit prin etape de aranjare, modelare numite
kalpa urmate de cele de distrugere, pralaya. Ordinea cosmică dar
și socială, dharma, din păcate, este condamnată la descompunere
,,în măsura în care păstrarea integrității ei este încredințată unei
omeniri marcate congenital de ignoranța metafizică sau neștiință
(într-un anume sens, echivalentul păcatului originar) și, prin
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aceasta, subjugată de pasiuni.” Omenirea, conform acestei credințe, se află acum în ,,era întunecată”, kali-yuga, prin decăderea
morală, nerespectarea legilor și distrugerea ecosistemelor.
Ca și imaginarul funerar, cel apocaliptic se poate manifesta
prin diverse rituri și ritualuri, deloc haotic dacă îi acordăm hazardului un indice de nevinovăție. Conceptele moștenite și reproduse
de mecanismele comunității fizice și spirituale constituie cultura
apocaliptică a comunității respective, excelent desăvârșită în multitudinea reprezentărilor artistice; fie că aducem în discuție literatura, artele plastice sau filmul și muzica.
Prin urmare, ce au în comun următorii actanți ai demersului
artistic grosso modo: Salman Rushdie, Ernesto Sabato, Albrecht
Dürer, Neil Johnson, Flavius Ardelean, Marian Truță, Genndy Tartakovsky, Chuck Palahniuk, Peter Gundry, Artur Silvestri, Val Guest,
Ovidiu Eftimie, Tatiana Tolstaia, Margaret Atwood, ș.a?

CEALALTĂ FAțĂ A LUMII,
APOCALIPTICĂ șI POSTAPOCALIPTICĂ
Investigarea unor realități și lumi diferite, trecerea de la o istorie a prezentului la una a viitorului prin diverse metode artistice
cum ar fi scrisul, pictura, muzica, punerea în scenă sau pe ecran îi
apropie pe toți cei menționați anterior. Îmi place să cred că autorul
Versetelor Satanice, Salman Rushdie, se poziționează în rolul
Arhanghelului Mihail al literaturii ,,[…] anunțând sfârșitul Timpului, ora de dincolo de măsurători, ceasul întoarcerii din exil, ceasul
victoriei apei asupra vinului, al începutului Netimpului imamului.”
Imamul fiind ,,o neclintire masivă, o încremenire”, ,,o stâncă vie”, ,,o
forță în stare pură, o ființă elementară” mișcându-se fără să se
urnească, înfăptuind fără efort, vorbind fără voce. ,,E un magician
și scamatoria pe care o face e istoria. Nu, nu istoria. Ceva și mai
straniu.” Omul, prin cumulul tuturor acțiunilor sale, cu știință ori
din neștiință, devine întruparea înfrângerilor. La fel lumea în care
s-a încercat desăvârșirea acestuia.
Ultimul roman al trilogiei care începe cu Tunelul și Despre eroi
și morminte, Abaddon exterminatorul, al vizionarului Ernest Sabato
se petrece într-un Buenos Aires supus dictaturii militare de la începutul anilor ’70 și unde un șir de semne nefaste, premoniții și
evenimente inexplicabile anunță o inevitabilă apocalipsă. Prin
această apropiere de sfârșitul lumii, scriitorul se apropie mai întâi
de amărăciunea propriului său sfârșit interior, de îngerul adâncului al cărui nume în evreiește este Abaddon. ,,Printre rămășițele
trupului tău, printre viermii flămânzi și febrili, chiar și acolo sufletumi va dăinui, străvechi locuitor al pământului devastat, acum văduvit de cămin și de patrie, orfan care-și caută ființele îndrăgite,
printre strigăte anonime și dărâmături.” Impactați de tragismul funebru al sfârșitului, la fel, regizorii Genndy Tartakovsky, Val Guest,
Neil Johnson, frații Wachowski, Allen și Albert Hughes au transformat scenariile apocaliptice și postapocaliptice în producții cinematografice cu un impact deosebit asupra spectatorilor și
telespectatorilor de pretutindeni. The Book of Eli, rulat pentru
prima dată în 2010, avându-l în rolul principal pe actorul Denzel
Washington se axează pe descrierea unei lumi de după apocalipsă.
Un alt film americano-canadian regizat de Roland Emmerich în
2004, The day after tomorrow, prezintă efectele climatice catastrofale ce duc la o răcire globală și la o nouă eră glaciară. În acest registru ficțional dar cu adânci ramificații în realitatea înconjurătoare
se înscriu și alte producții de gen: When Worlds Collide, I Am Legend,
Melancholia, The Last Man On Earth, Crack In The World, Humanity’s
End, The Road, Cadaver, etc. În pictură, cele cincisprezece xilografii
de Albrech Dürer descriu scene cumplite din Cartea Apocalipsei,
ele fiind intitulate Apocalypse with Pictures sau, în latină, Apocalip-
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sis cum figuris. Compozitorul Peter Grundy cultivă fantasticul apocaliptic în creațiile sale muzicale: The Shadow’s Bride, Return of the
Dark Lord, The Edge of Darkness. Iar exemplele în care diverși scriitori și artiști, oameni ai artei, neofiți sau specialiști se lasă cuprinși
de fiorul sfârșitului în opera lor pot continua.
Cred că vom ajunge la același deznodământ: frica de necunoscut este totuși un motor al bunei funcționări a lumii. Sau
chiar Mașina lumii dacă ar fi să ne oprim la titlul dat de scriitorul
Carlos Drummond de Andrade volumului său de poezii apărut în
2003.
Aș vrea să închei acest eseu cu o întrebare retorică pusă de Nimeni unui mic punct din Mai Marele Nimic și un eventual răspuns,
autorul brazilian fiindu-mi de real ajutor: Cum prezici, tu, sfârșitul
lumii?
Nu, mie nu mi-ar plăcea să prezic sfârșitul lumii,
cele șapte cupe de aur pline cu mânia lui Dumnezeu
vărsându-se asupra pământului.
Eu vreau să văd lumea reîncepând
cu fiecare întâi de ianuarie
așa cum reușește să existe grădina pe nisip
prin simpla imaginație a grădinarului.
Iartă-mă, Sfinte Ioan, dacă Apocalipsa mea
este doar revelația unor lucruri simple
pe traseul posibilului.
Eu anunț doar o lampă, nu șapte
(și nici o trompetă)
să lumineze fața celui care iubește:
sunt două chipuri care, contemplându-se,
se văd transpuse unul în altul.
Presimt o bucurie
Măruntă, înfrumusețându-l
Chiar acolo în mijlocul străzii pe trecătorul
Cel mai urat dintre toți, cel mai golit
De bunuri interioare.
Profetizez dimineți pentru cei care știu
Să adulmeca mierea, floarea, culoarea cerului.
Marea le-aș face-o cadou tuturor,
La fel și plaja, și acest crepuscul simfonic
Ce pulsează deasupra munților. O fustă
văratică, și de clară-carne, pe aici ar trece,
păsârind, ici, colea, și ce de ritmuri
Un pas de femeie ar mai putea isca așa așa
În forfota muncii tale zilnice, frate, frate...
Oracol parohial, pentru prietenii mei
Și pentru prietenii altora ofer eu
Dulce clipă, armistițiul tuturor necazurilor,
Joaca unui copil pe veranda
Ce se deschide spre imaculate spații
Unde tot ceea ce există, există-n pace.
Mai mult de atât nu văd, am să tac, căci măruntele
Lucruri sunt indicibile când le savurezi
În sentimentul intens al unei vieți
(Să fie în urmă cu 20 sau cu 70 de ani?)
Limitat și peren în minutul său
De rădăcină, de frunză ce dănțuiește, de fruct.
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Flori ale perenit[\ii române§ti
`n Banatul sârbesc
iuliAn bitoleAnu

I

ntelectualii români din Iugoslavia
de ieri au avut ambiția - transmisă
și urmașilor - de a face cunoscut
lumii că etnia noastră s-a afirmat prin literatura și pictura de calitate, prin abnegația cineaștilor, a actorilor, a oamenilor
de știință. Ei sînt persoane care onorează
vatra strămoșească, demonstrând performanțe însemnate. Dintre cercetătorii înaintași amintim pe Aurel Cosma (Istoria
presei din Banatul sârbesc, 1982), Radu Florescu (Din relațiile sârbo-române, 19641965), Radu Flora (Literatura română din
Voivodina, 1971, Folclor literar bănățean,
1975), Gligor Popi (Românii din Banatul
sârbesc, 3 volume, publicate între 19911996), membru al Academiei Române din
13 mai 1999, iar dintre cei actuali, se remarcă, în primul rând, Costa Roșu, cărturar
plurivalent, cu o bibliografie solidă în istoria jurnalisticii (Lexiconul jurnalisticii românești. 1798-1998) și în cea literară (Dicționar de literatură română în Iugoslavia,
1989), cu opțiune pentru sinteze, redactate într-un stil sobru, impersonal, necalofil. Apoi, Brândușa Juică (Literatura
română din Voivodina, 1945-1989).
În secolul trecut, Vasile Vasko Popa,
secondat de Radu Flora (1922-1989), Mihai Avramescu (1914-1981), Ion Bălan
(1925-1976) și, întrucâtva, de Traian Doban (1920-2008), a fost considerat fondatorul și organizatorul mișcării spirituale a
românilor din teritoriile de peste graniță..
În perioada postbelică, presa a demarat
prin ziarul „Libertatea” (redactor respon sabil - Aurel Gavrilov), transformat în hebdomadarul omonim, la 27 mai 1945, cu
locații șanjabile - Vârșeț, Novi Sad, Panciova, tipărit la editura cu nume identic, o
tribună a ideilor și planurilor grandioase,
înființată încă din 1945, pentru ca ulterior
să se emancipeze în Casa de Presă și Editură Libertatea, 1953. Tot acolo s-a conceput revista literară Lumina, precum și
Bucuria pionierilor, Femeia nouă, săptămânalul Nădejdea. De remarcat librăriile din
Vârșeț, Alibunar, Uzdin. Prezența unor jurnaliști și scriitori autentici a facilitat apariția în primăvara lui 1945 a Uniunii Cul-

turale a Românilor (UCR), apoi, anul următor, la Coștei, Cercul literar Lumina,
printre inițiatori aflându-se Vasile Vasko
Popa, Radu Flora, Aurel Gavrilov, Ion Marcoviceanu. O etapă superioară a constituit-o întemeierea Societății de Limba
Română, 3-4 martie 1962, Vârșeț, președinte Radu Flora, cu filiale la Zrenjanin,
Novi Sad, Vârșeț, Uzdin, Satu–Nou, Coștei,
Torac.
Opinia acestor istorici și critici contemporani rezidă în teza că din diaspora
grupul cel mai creativ din afara României
în plan cultural, literar și artistic este cel
din Banatul sârbesc, din provincia Voivodina, care dispune de gimnazii, licee românești, facultăți umaniste, în special, de
Litere, cu predare în limba lui Eminescu,
dascălii fiind școliți în patrie, la București,
Cluj, Timișoara. Autorul cărții Personalități
românești din Voivodina.1734-2004 (Editura Libertatea, Panciova, 2004), Costa
Roșu este un român din Serbia care călătorește mult în țara carpatină, academician român, un intelectual atent la viața
comunității și a spiritualității noastre. De
aceea, există un permanent du-te-vino
între cele două arealuri bănățene.
Opțiunea pentru arealul limitrof a permis schimbul permanent de idei, concepții, contaminarea, cu avantaje reciproce, voiajuri științifice și arondarea la diverse asociații, foruri importante precum
Academia Română, Uniunea Scriitorilor
etc., nu mai vorbim despre calitatea de
traducători, de ambasadori benevoli ai
artei și culturii în și dincolo de Balcani.
Feed-back-ul româno-sârbesc a funcționat și funcționează aproape impecabil. Nu
mai departe decât Ionike (Ioan) Flora s-a
stabilit în capitală, fiind asimilat rapid de
comunitatea scriitoricească, apoi, prietenia lui Nichita cu Adam Puslojic e de notorietate, iar universitarul clujean Emil
Petrovici (născut în afara țării), celebritate
europeană întru lingvistică, dialectologie,
a fost ales, grație expertizei științifice,
membru al Academiei Române și al celei
bulgare. În schimb, alții s-au afirmat pe sol
sârbesc.

În semn de prețuire a lui Adrian Marino, o idee a acestuia din Puterea și cultura
(1996), cea a enciclopedismul românesc,
exemplificată, cel puțin, prin D. Cantemir,
B. P. Hasdeu ori Mircea Eliade, nobilă ambiție a spiritelor elevate de pe plaiuri
mioritice de „cuprindere totală” a informațiilor, de selectare și ierarhizare a generat prozelitism în spațiul balcanic.
Demersul lui Costa Roșu nu a rămas
singular, căci referințe despre cărturari, artiști de dincolo de zariștea timișoreană se
mai găsesc în Oameni aleși, vol. I Străinii,
vol. II Românii, vol. III Cartea românească
de Ioan Simionescu (1934), Oameni care
au fost (1993)de Nicolae Iorga, Românii din
Banatul sârbesc , 3 volume (1934-1946) de
Gligor Popi și Mircea Măran.
În cele din urmă, după investigații și
studii profunde, este limpede că s-au
cristalizat trei categorii de intelectuali ce
au emblematizat Banatul sârbesc: cei prin
proveniență, legați pe veci de cele două
patrii, majoritatea cu domiciliul transfrontalier; pasagerii pe meleaguri voivodine și personalități de alte etnii care au
avut tangență cu minoritatea noastră de
dincolo.
La o percepție diacronică, în sec. al
XVIII-lea, un prim om de seamă a fost
Vasile Diaconu, zugravul de la Mănăstirea
Tismana, străbunic al lui C. D. Loga. Apoi,
mai cunoscutul Paul Iorgovici (17641808), născut la Vărădia, cu studii universitare la Pesta și Viena, devenit peste ani
secretar la Episcopia din Vârșeț. A urmat
Constantin Diaconovici Loga (1770-1850),
un cărturar autentic, un reformator, un
vizionar în învățământ, șef al Școalelor din
întregul Banat (1830), iar la bătrânețe, a
ajuns director la Caranșebeș.
În veacul al XIX-lea s-au evidențiat Ion
Pop Reteganul (1853-1905), publicist,
acad. Petre Broșteanu (1838-1920), care a
trăit la Reșița și Brașov, dar s-a documentat profesionist în privința realizărilor cărturărețti ale bănățenilor, probă de patriotism autentic, nu de fațadă. Avram Imbroane (1880-1938), doctor în științe teologice, deputat în Parlamentul României, a
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trăit tot la Caransebeș, precum și la Lugoj,
București. El este acela care a avut revelația că proaspătul licențiat în Litere și
filosofie, Camil Petrescu, prea puțin cunoscut în deceniul al doilea al veacului XX,
poate fi o excelentă achiziție spirituală
pentru înfloritoarea urbe de pe Bega, ofertându-l cu postul de gazetar, apoi de director la periodicele timpului.
Emil Petrovici (1899-1969), născut la
Torocu Mic, adică în exteriorul României,
cu studii la Brașov, Cluj, Paris, membru al
Academiei Române și al Academiei Bulgare, director la Institutul de Lingvistică
din Cluj, faimos dialectolog și lingvist, a
fost un apropiat al lui Sextil Pușcariu-personalitatea de top a universității ardelene,
a schimbat definitiv așezarea, fiind asimilat cu nedisimulată bucurie și mândrie de
poporul din Carpați.
Dintre pasagerii prin celălalt Banat,
care nu ne aparține, dar convergent în
multe aspirații, menționăm pe Andrei Șaguna (1809-1873), mitropolitul Ardealului
și al Banatului, apoi pe prof. univ. dr.
Gheorghe Alexici (1869-1935), Gustav
Weigand, o eminență a lingvisticii europene, dascăl la Universitatea din Leipzig,
pe istoricul, revoluționarul pașoptist și, nu
în ultimul rând, scriitor, Nicolae Bălcescu,
ca și pe Constantin Brăiloiu (1893-1958),
vestit muzicolog. La cumpăna dintre secole, și-a derulat activitatea un diligent și
entuziast traducător, Vasile Vasko Popa.
Nu puțini universitari și chiar academicieni proveniți de pe aceste meleaguri
iugoslave au sfințit fie tărâmul natal, fie în
Europa, SUA. Trebuie menționat prof. Coriolan Ghilezan (domiciliat în Novi Sad),
matematician de talie universitară, Ileana
Ursu Mago (din Belgrad), Marin Secoșan,
medic și psiholog, trăitor la Chicago, care
a văzut lumina zilei tot la Torocu, Eugen
Boia, alt licențiat adoptat de americanii
din Cleveland, chimistul Ionescu Gașpar
Ranagojec, istoricul Ion Nicola, eseistul
Ion Dejan (Universitatea Novi Sad). Nu
vom omite amănuntul semnificativ cum
că Gheorghe Alexici (1864-1936) a fost
profesor la Budapesta, la Facultatea de
Litere. Nici pe acela că Slavco Almăjan
(născut în 1940), absolvent de facultate la
Novi Sad, a predat la aceeași instituție. În
plus, preocupat de film.
Alte nume de referință: Ion Baba,
președintele Uniunii Românilor din Voivodina, psiholog, jurnalist, traducător; Ion
Cișmaș (născut în 1959) a fructificat vocația politică. A fost întâi președinte al Comunității Românilor din Serbia, ulterior
deputat în parlamentul țării natale, iar

casa a păstrat-o tot la Vârșeț. Este ziarist,
fondator de reviste. Tudor Ghilezan, persoană cu biografia marcată de o deportare, fapt ce nu i-a oprit cariera, dimpotrivă, calitățile l-au propulsat la statutul
de director la editura Libertatea.
Intelectualul Ion Jianu (stabilit la Vârșeț), doctor în Drept, va parcurge treptele
politicului, devenind în 1923, deputat în
Parlamentul sârbesc. Lucian Marina (1954,
Vârșeț) - jurnalist, dublu absolvent de
Drept la Novi Sad și Zagreb, a primit multe
premii internaționale.
Unii intelectuali au absolvit Literele la
Sorbona (Ion Miloș) sau Belgrad și București (Ionela Mengher), alții Filosofia la
Novi Sad și masteratul în istorie (Mircea
Măran), construindu-și reputația pe dimensiunea scriitoricească, publicistică
(Gligor Popi), inclusiv, cu ocuparea fotoliului de director al unui organism media
din Zagreb.
Cazul lui Ion Miloș dezvăluie un spirit
polivalent - scriitor, traducător. Dexteritatea de a utiliza funcția metalinguală a
limbii i-a netezit drumul spre diverse uniuni și comunități scriitoricești din România, Serbia, Suedia.
Vasile Vasko Popa(1922-1991), academician sârb, deopotrivă scriitor și traducător, a viețuit la Belgrad. Gligor Popi a
redactat și publicat peste 400 de studii,
eseuri. După Facultatea de Litere de la
Vârșeț, Ioan Flora a prestat activitate la
„Libertatea”, pe urmă a luat drumul Bucureștiului alăturându-de cenacliștilor de
la „Junimea”. Cel ce a văzut lumina zilei la
Satu-Nou, în 1950, a practic concomitent
poezia și traducerea, una dintre inițiative
concretizându-se în Antologia de poezie,
1998 (Editura Paralela 45). De formație
filologică, Marina Puia Bădescu (venită pe
lume în 1961) și-a desăvârșit pregătirea cu
un doctorat la București, I.L.Caragiale și
Stanislav Nusici, însă a profesat la Facultatea de Filosofie de la Novi Sad, unde și
locuiește. Iată și o politehnistă, Ioaneaua
Ranogajec (născută la Coștei în1953), absolventă a Facultății de Tehnologie din
Novi Sad, ce a îmbrățișat cariera universitară.
În sfârșit, Costa Roșu (1947, Torac),
după studiile liceale la Zrenjanin, s-a orientat spre Facultatea de Jurnalistică de la
Belgrad. Director la editura românească
Libertatea de la Panciova, redactor-șef la
cele două publicații, Libertatea și Lumina.
În cei 70 de ani de existență, Radu
Flora (1922, Satu-Nou-1989, Croația), doctor la Zagreb, a predat filologia în mediul
academic la Belgrad și Novi Sad. A depășit

48

Nr.3-4 (41-42)  martie-aprilie 2021

borna didactică și modulul de om de știință, împletind istoria literară cu creația
artistică, astfel că unele lucrări au atras
atenția - Folclor bănățean, Literatura română din Voivodina (1971). Cu toate acestea, decizia domiciliară s-a numit Zrenjanin. Un dublu titrat în Agronomie și în
Cibernetică, Ion Sârovan (1930, Toracu) a
ascensionat pas cu pas până la rangul de
ministru în deceniul 9 al veacului deja
consumat, iar în 1982 a devenit președinte al Camerei Economice. Vremelnic,
director la editura română din țara vecină
și prietenă. Trăitor în Novi Sad.
Artiști precum Ion Surduceanu - actor,
ca și Iulian Ursulescu, absolvent de
UNATC, și regizor -, Popa Bogdan Valeria muzician, redactor muzical - ori Athanasie
Todor, cu studii la Conservatorul timișorean, compozitor și violonist, Petru Marina
- pictor întregesc paleta artistică a unor
frați de-ai noștri din celălalt Banat...
La nivel politic, șapte intelectuali români au ajuns în parlamentul iugoslav și
18 în cel al Serbiei.
Voivodina, antică regiune recunoscută pentru toleranță, concordia etnică,
socială și țeluri comune, a reprezentat și
reprezintă un tărâm de spiritualitate românească. Iar literatura - una a diversității
tematice - „pendulează între tradițional,
modern, postmodern - constata Brândușa
Juică - (…) determinată de câteva coordonate: realitatea, moștenirile, rafinamentul artistic al scriitorilor.”
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De veghe la monumentul cu eroi
cătălin rădulescu
– Ce d o r e ş t e domnii?
Unul din domni prezentă un document, nepărând a fi fost
deranjat la timpan de mica disonanţă gramaticală a interlocutorului în uniformă.
– Grup organizat, întări grav domnul care înmânase hârtia,
cu un uşor ton conspirativ, de parolă ilegalistă.
– Aaa, domnii e tovarăşi!, exclamă celălalt, păcătuind pentru
a doua oară în jumătate de minut. – Poftiţi, poftiţi, vă aşteptam!,
zâmbi fals, culisând mica baricadă metalică zăbrelită pe rotile,
dar cu pecetea inevitabilei stele pe grătar.
Pentru mai multe secunde, dispozitivul nu vru să execute
ordinul. Era firesc. Atât de rar i se cerea să se lase dat la o parte,
încât praful ce îmbâcsise demult vaselina iniţială de pe rotile
formase o mâzgă densă, ca de noroi temeinic stratificat pe roţile
unui autoturism ce tocmai a străbătut o tarla generos bătută de
ploaie. În cele din urmă, manevra fu executată în acompaniamentul unui scrâşnet ca de mărfar ce pune o frână bruscă,
nesezizând la timp că a ajuns în gara-triaj.
Pe post de vizitatori, li se dăduse acces spre a vizita partea de
monument pe care muritorii de rând nu-l puteau admira din acea
poziţie decât pe post de pietoni ce trec pe stradă pe lângă acea
secţiune de gard a parcului. Restul, se puteau apropia de ansamblu doar dinspre intrarea principală a parcului, staţionând pe
esplanada generoasă, sub privirile vigilente ale celor două santinele aflate de o parte şi de alta, străjuind parcă Flacăra Eternei
Recunoştinţe ce veghea somnul Eroilor Clasei Muncitoare, dar şi
criptele ce se înşiruiau circular pe extremităţile ansamblului, în
care odihneau pentru vecie osemintele celor ce-şi dedicaseră
viaţa poporului, clasei muncitoare, cauzei socialismului şi al
Visului de Aur al Omenirii - comunismu’, care într-o bună zi - nu
era nicio îndoială - avea să se oploşească peste întreaga biată
Planetă.
– Eh, tovarăşă Galinaceea, începu tovarăşa Ratza cu tremolo
în glas - cinstea asta de a vizita Monumentul din spate o datorăm
tovarăşului Satîrc, care a umblat atâta pe drumuri ca să obţină
aprobările!
– Aşa e, tovarăşă Ratza, aşa e!, încuviinţă tovarăşa Galinaceea,
la rându-i vizibil emoţionată. Tovarăşe Satîrc, se întoarse dânsa
spre dreapta, din sufletele noastre, un sincer vă mulţumim!,
izbucni ea în lacrimi, înainte cu o secundă de a-şi fi găsit batista
în poşetă.
Tovarăşul căruia i se adresase mulţumirea continua să se
plimbe, în mijlocul grupului, cu mâinile la spate, paşi măsuraţi,
chip solemn şi privire ţintind vizionar pe de asupra capetelor
celorlalţi, faţă de care era, de altfel, mai înalt, cu câţiva centimetri
buni.
– Lăsaţi, tovarăşă, lăsaţi! Merităm! Dacă nu noi, atunci cine?
Dacă nu aici, atunci unde? Noi, noi care am suferit, luptat şi
muncit sacrificându-ne tinereţea în Ilegalitate, merităm această
cinste, în spatele Monumentului - cetăţenii de rând n-au decât
să-l vadă doar din faţă - neavând a ne tulbura din meditaţia şi
recreerea pe care poate le facem în acest loc sacru, lângă Eroii
noştri din prima linie, morţi pentru libertate (toţi, aflaţi în criptele

dispuse circular în jurul ansamblului expiaseră fie din cauze
naturale, fie în închisoarea moscovită Lubianka în timpul Marii
Terori, fie se măcelăriseră între dânşii, imediat ce puseseră mâna
pe putere ).
– ... dragă, o trăsese de o parte soţul pe tovarăşa Galinaceea,
printre puieţii de molizi şi brazi din generosul spaţiu verde – de
câte ori nu te-am atenţionat să nu mai foloseşti expresii bigote,
condamnate de istorie? – Cum adică sufletul ? Şi mai faci şi pe
alţii complici, mulţumeşti şi în numele lor, cu o expresie care
aminteşte de divinitate!
Tovarăşa lăsase privirea-n pământ spăşită, pregătită parcă a
începe să-şi facă autocritica.
– Puţină grijă în exprimare... tovarăşul Cilibiu, aici cu noi, ştii
că are funcţie mare... ce Dumnezeu, ăsta...
În foşnetul uşor şi primăvăratec al puieţilor de conifere, se
auzea acum vag, în surdină, imnul de căpătâi al oricărui bolşevic
serios - Internaţionala. Comandantul gărzii, conştient fiind de
ce are în bătătură, se gândise să ia o iniţiativă constructivă
punând imnurile de profil la staţia de radiolacţie, convins fiind
că va produce vizitatorilor o mare plăcere. Şi o nimerise. Pentru
câteva minute, aceştia se opriră în loc, cu imobilitatea afişată
evocând parcă un moment de reculegere.
– Ce frumos!, smârcâi pe nas tovarăşa Galinaceea, susţinută
de braţ prevenitor de tovarăşul Satîrc, care îl consola concomitent şi pe tovarăşul de viaţă al acesteia, bătându-l prevenitor
peste cotul drept. – Doar pentru asta ne-am jertfit tinereţea, neam închinat cei mai frumoşi ani cauzei Clasei Muncitoare,
Partidului...
Tovarăşul Cilibiu, care până atunci rămăsese filosof, se desprinsese de grup, având o vagă durere de măsea, mărturisindu-i
de altfel cu câteva minute înainte tovarăşului Satîrc alături de
care acum se plimba agale că poimâine avea programare la
stomatolog; prevenitor, acesta îl întrebase dacă are probleme cu
stomacul, oferindu-se energic, fără a mai aştepta răspuns, a-i
recomanda la nevoie un doctor foarte bun, cu competenţe
recunoscute, cunoştinţă de-a sa. Acum, la o oarecare depărtare
chiar şi de interlocutorul de până atunci, ridică braţele apoteotic:
– Păcat, tovarăşi, că finalul vieţii este într-un astfel de dezno dământ!..., indică zveltele coloane ale monumentului, la baza
căruia se puteau vedea o parte cu criptele ce conţineau osemintele sacre ale eroilor. – Căci ce e viaţa, în fond, tovarăşi? – O
zbatere între două puncte, o traiectorie mai mult sau mai puţin
lungă, la capătul căreia pe toţi – asta ne aşteaptă!..., reindică
imaginea de mai dinainte. – Viaţa, totuşi, nu e dreaptă, tovarăşi!...,
continuă dânsul apoteotic. Măcar aici, egalitatea nu ar trebui să
funcţioneze, de la corectitudinea asta social-politică ar trebui să
se poată lua din când în când derogare - tovarăşii de acolo
meritau nemurirea, să fie în continuare alături de noi, între noi,
pentru noi - să ne călăuzească, eventual să înfrunte veacurile,
întru fericirea noastră, a tuturor, spre beneficiul Clasei Muncitoare, cauzei Partidului, al întregului nostru popor!..., lăsă braţele
de-a lungul corpului, până atunci semănând cu o cruce, aşa, cu
ele întinse la nouăzeci de grade, spre două puncte cardinale.
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– Câţi dintre noi, cei de faţă aici, am merita ca după trecerea în
nefiinţă să ocupăm cu cinste unul din locurile de veci de acolo?
– Niciunul!, suspină modest şi înlăcrimat tovarăşa Ratza.
După care se lăsase o tăcere adâncă. O dată cu foşnetul uşor
şi primăvăratic al copacilor încă firavi, se auzea zumzăitul primelor gâze ce se trezeau la viaţă în amiaza înaintată de mai.
Pe lângă dânşii trecea acum schimbul ce urma să înlocuiască
santinelele aflate în post. Militarii purtau pâslari, iar pe guri aveau
mască. Coborât cu picioarele pe pământ, tovarăşul Cilibiu îi privi
câteva clipe intrigat, în timp ce linia de soldaţi se scurgea pe
lângă dânsul.
– Sergent-major, că poartă pâslari, nu te-ntreb de ce – dar
botniţe la guri?! – Lipsea să le mai pui bereta frigiană ponosită
pe tigvă şi lanţuri de picioare – şi să juri că suntem pe vremea
anticilor exploatatori de sclavi greco-romani!
– Schimb, stai!, rosti celălalt. Apoi, făcând un la dreapta ca la
carte, execută cei trei paşi de defilare regulamentari:
– Tovarăşe, permiteţi să raportez – uită el că nu are a se supune decât şefului de stat major al unităţii, în faţa oricui altcuiva
bucurându-se pe perioada serviciului de gardă de inviolabilitate
– aşa este prvăzut în consemnul general, din respect pentru eroi,
astfel încât trecând pe lângă mormintele lor să nu se audă paşi,
iar fie şi în caz de tuset al vreunui militar – acesta să se audă
foarte slab!
– Scoate-le, domnule, porcăriile alea de pe gură! Şi dă-ţi-o şi
pe a dumitale jos!
– Nu pot!, zise ferm ostaşul. Ordonaţi schimbarea consemnului - şi atunci o să se poată!
După care, subofiţerul se răsuci din nou, execută iar trei paşi
de defilare şi redeveni eclerorul grupei de militari care-şi reluă
drumul în cadenţa-i silenţioasă.
Tovarăşa Galinaceea ridică plină de devoţiune ochii spre
cerul de un albastru neverosimil, rupt parcă din stema drapelului
Partidului. Îi rotunji, îngrozită: mulţime de puncte obnubilau
prospeţimea crugului, anunţând sinistra scadenţă:
– Americanii! Vin americanii!
Tovarăşul Cilibiu se opri ca trăznit din plimbarea-i romantică,
care-l apropiase din nou de tovarăşul Satîrc. Aruncă o privire
rapidă spre boltă. Da, era lată – trebui să recunoască în sine. Şi,
pensionat de doar de cinci ani din Ministerul cel Albastru, la
vârsta matusalemică de cincizeci de ani, se simţea încă în putere
a face faţă situaţiilor limită la care, între noi fie vorba, nu trebuise
să facă niciodată faţă. Aşa că, pe loc, îşi reaminti comenzile de
bază pe care timp de 25 de ani le dăduse la cazarmă, zi de zi, ceas
de ceas şi-n proporţie de masă.
– Garda! Garda la mine!, strigă cu glas de stentor.
Deoarece consemnul militarilor din posturi era clar – nu
aveau voie să se mişte de acolo – aceştia rămaseră unde se aflau,
privind la rându-le tăcuţi crugul, fără a spune însă o vorbă, decât
şoptit cele strict necesare predării-luării în primire a posturilor
de santinelă.
– Cine, doamnă, cine, Lucreţiu? A fost victima clară a lui
Gheorghiu! Da, da, era printre puţinii intelectuali din partidul ăla
al lor la care noi a trebuit să aderăm de frică! Da, da, doamnă, şi
Lucaci a fost asasinat practic de acelaşi Gheorghiu, care a
marginalizat-o şi pe tovarăşa Ana, ca şi pe toţi cei ce nu făceau
parte din gaşca lui de profitori – iar acum uite, ironia istoriei, au
criptele unul lângă altul, lângă monumentul ăsta care..., făcu
doamna Galinaceea un gest de lehamite spre ansamblu, ca şi
cum la stânga dânsei ar fi fost din punct de vedere arhitectonic
situat cel mai mare kitsch de pe Planetă.
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– Dar credeţi că nouă or să ne facă ceva?, îndrăzni sfios
doamna Ratza, într-un târziu.
– Noi suntem doar nişte victime ale istoriei, rosti sentenţios
domnul Satîrc, acompaniat de clătinatul afirmativ al celorlalţi,
mai puţin tovarăşa Cilibiu care, cu ochi goi, fixa un punct în asfalt.
– Garda, ascultă comanda la mine!, striga precum un dirijor
înfuriat pe propria-i orchestră tovarăşul Cilibiu, rămas singur cu
soldaţii, deoarece comandantul gărzii tocmai plecase în fugă spre
clădirea subunităţii, unde fusese chemat de urgenţă la telefon.
– Da, da – îşi reîncepu doamna Ratza demersul catiliniar – şi
după ce criminalul ăla de Gheorghiu al lor şi-a dat duhul acum
patru ani, l-au adus pe amărâtul ăsta la putere, care abia leagă
două cuvinte, pe post de marionetă, în numele căruia or să facă
ei ce vor, după care toată vina va fi numai a lui! Spuneau asta
aseară şi la Europa Liberă, şi bine ziceau, încheie doamna Ratza
vehement, în mişcările aprobatoare de cap ale celorlalţi, în timp
ce tovarăşa Cilibiu privea mai departe în punctul ei fix.
– Iar noi? De ce ne aflam aici? Simplu – îi aşteptam pe Eliberatori, pe adevăraţii Eliberatori, uite, le-am pregătit şi flori!, încheie
uşor persiflant doamna Ratza, indicând buchetele de flori pe care
asistenţa le avea încă în mâini, fiindcă nu apucase să le depună
pe criptele de lângă monumentul Eroilor luptei pentru libertatea
poporului şi a patriei, pentru socialism.
- Garda, ascultă comanda la mine!, reuşi să se impună în cele
din urmă tovarăşul Cilibiu în faţa gărzii, temporar rămasă fără
comandant. – Pantru foc în plan vertical – pregătiţi! Dezasiguraţi,
arm’! Încărcaţi! – De voie, ridică mâna dreaptă.
– Internaţionala? Pe care tot o cântă de jumătate de ceas
megafoanele astea? – Păi asta este cântată până şi de anarhişti,
doamnă!
– La loc comanda!, zbieră disperat comandantul gărzii,
revenit la timp. – Asiguraţi arm’! La picior, arm’!
Cartuşele aveau să fie scoase de pe ţeavă mai târziu, la rastel,
în condiţii de maximă siguranţă.
– Ce faci, dezertorule!?, şuieră ca o cobră tovarăşul Cilibiu. –
Zădărniceşti cuvenita ripostă contra duşmanului imperialist care
prin desantul său tocmai ne invadează patria?!
Militarul nu-i dădu nicio atenţie.
– Alo! a-lo! Tovarăşi, to-va-răşi – staţi la locurile dumneavostră!
a-lo, insistă el spre grupul organizat care, oricum, era imobil.
– A-lo... nu intraţi în panică! nu sunt paraşute! din neglijenţa
unui lucrător din comerţ, pe Calea Victoriei, în faţa Romartei
Copiilor, a fost scăpat tot ciorchinele de baloane cu heliu care au
împânzit cerul oraşului! Erau mai multe ca de obicei, fiindcă azi
e 1 Mai muncitoresc.
– Cu heliu?, întrebă cu mină mirată tovarăşa Galinaceea, fost
inginer chimist, care apucase pentru scurt timp înainte de pensionare
să o aibă de colegă pe însăşi tovarăşa de viaţă a actualului şi nu
demult înscăunatului tovarăş Secretar-General, tovarăşă ce în calitate
de tânără speranţă, alături de ilustrul ei soţ, promitea mult din punct
de vedere profesional şi nu numai. Chiar aceasta o primise la
examinarea pentru angajare unde avuseseră o discuţie constructivă,
tovărăşească. Într-un moment de caldă sinceritate, tovarăşa Galinaceea explicase la un moment dat că, în materie de lipsuri, ca
absolventă a Facultăţii de Chimie, îşi recunoaşte lacunele din
domeniul elementelor chimice, pe care cursurile nu se prea axaseră
în facultate. La atâta sinceritate tipică unei bune comuniste, tovarăşa
examinatoare îi mărturisi că şi la dânsa exista o situaţie similară, plus
nelămurirea semantică între eprubetă şi epruvetă - dar nu trebuia
făcut un capăt de lume din aceste aspecte, se puteau trece cu
vederea – motiv pentru care o angajase pe loc.
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– Ca să vedeţi, tovarăşi, ce ţi-e şi cu monotonia vieţii! Rutina
de zi cu zi! Să uităm noi că astăzi este 1 Mai muncitoresc!, zise ca
trăznit tovarăşul de viaţă al tovarăşei Galinaceea.
– Ce păcat! am pierdut defilarea, suspină vădit dezolată
tovarăşa Ratza.
– Lăsaţi, lucrurile s-au potrivit chiar de minune şi ei sunt ai
noştri, Eroii noştri, meritau să fie vegheaţi într-o aşa zi măreaţă!,
rosti pe glas jos şi tovarăşul Ratza.

G

Ca la un spectacol literar-muzical-coregrafic, toţi îşi îndreptară ochii spre ansamblu, privind solemn la zona cu cripte. Se
îndreptară încet într-acolo, depunând pe rând, la fel de solemn,
buchetele cu flori ce începuseră să dea semne de oboseală. După
care, merseră fără grabă spre ieşire şi depăşiră mica baricadă pe
rotile cu al ei scârţâit de osii de tren, eliberat scrâşnit, atât la
deschidere, cât şi la închidere.



Informa\ii `n rapel

adgetul îşi făcuse auzit logoul
de câteva ori chiar şi în cursul
nopţii, semn că lumea nu se
opreşte nici măcar o secundă în loc. Privind
resemnat la husa în care smartul stătea
cuminte, îşi aminti fără de speranţă că ziua
aceea, ai cărei zori mohorâţi abia îşi atârnaseră năframa de ferestre, avea să fie
ultima: chiar în textura dânsei era prevăzut
a fi sfârşitul lumii şi, fiindcă o catastrofă nu
vine niciodată la pachet singură, un alt
sinistru avea să se producă pe la miezul zilei,
cam pe la prânzişor: sosirea solstiţiului de
iarnă! – Sfârşitul de lume ca sfârşitul de
lume, dar la chestia cu solstiţiul oamenii
reacţionaseră panicat dar diversificat – unii
făcându-şi o rugăciune suplimentară, alții
aplicând o chelfăneală zilnică în plus atât
consoartei cât şi progeniturilor, pentru ca
mai spre amiezi să nu-şi ierte nici amantele,
pentru ca o altă categorie să reacţioneze
de-a dreptul ciudat, sacrificând în mod
bizar mielul, nu porcul.
Îndrăzni în cele din urmă să deschidă
husa touch-screen-ului şi un nod i se opri în
gât: starea vremii pentru câteva zile, în
metru lugubru! La ce trebuia să se aştepte
populaţia, trebuia să afle fiecare cetăţean:
se anunţau pentru acel început de iarnă
fenomene extreme, cum ar fi ninsori la
munte care ajutau la deschiderea sezonului
de ski, ba chiar intensificări ale vântului pe
alocuri, un ger halucinant de minus cinci
grade pe platoul de la Moşnegele şi, ce era
mai grav, vortexul polar care aducea înno rări mai accentuate în nord-vestul teritoriului!
Pătruns de adevărul că există multă
nenorocire pe lume, se retrase în baie. Se
spălă, se bărbieri, ca de ultima oară, privind
blazat la apa de la robinet despre care o altă
ştire catastrofală anunţa că a pierdut o
moleculă de oxigen, nici cea de hidrogen
nepărând, că mai vrea să poposească mult
în faţa simbolului H. Cât despre Fosfor,
simbolul P al acestuia, dispăruse definitiv
din Sistemul Periodic al Elementelor.

Nu mai era de trăit! Şi, deoarece se
auzise un nou semnal al telefonului, deschise intempestiv husa şi citi. Zâmbi larg,
în sfârşit o glumă bună, la fel de inteligentă
relatând cum un coleg al său, întrebase un
renumit voleibalist cât fac 1 + 14. După ce
reflectase adânc, acesta răspunsese sobru
şi competent, dându-şi seama rapid de
comutativitatea problemei: 15! Cum de
ştiuse!? – Răspunsul antologic făcuse deja
înconjurul planetei.
Se pregătea să iasă din casă. Fiindcă
trebuia să ajungă la un interviu de angajare.
Când, deodată, gadgetul îşi făcu din nou
auzit logoul. Deschise înfrigurat husa protectoare şi o nouă realitate cutremurătoare
îi lovi văzul; chiar aşa şi era formulat titlul
informaţiei – intervenţia cutremurătoare a
principalului ştab al saivanului, despre care
trebuia să ştie toată populaţia: având în
vedere că sosea sezonul guturaiului, toată
populaţia trebuia să respecte regulile elementare de igienă, spălatul pe mâini, precum şi evitarea de a-şi strănuta unul în
nasul altuia şi de a se ţucăi în cele mai
neînsemnate ocazii. Pătruns de adevărul
terifiantei informaţii, ieşi în stradă.
Mai era ceva timp până ce trebuia să
ajungă unde avea de ajuns. Aşa că o luă
agale pe străzi. Ziua era mohorâtă, umedă şi
cam rece, aşa cum stă bine unei zile de
decembrie. Cenuşiul de afară era parcă
decorul perfect pentru ultima zi a Planetei,
după ce că mai era şi zi de solstiţiu Lumea
nu prea părea conştientă de gravitatea
momentului, perindându-se mai departe
grăbit şi absent pe trotuarele cu asfalt
umed. – Chiar atunci, logoul gadgetului se
făcu auzit din nou: înfrigurat, citi, aproape
smulgând telefonul din husă: ştirea era
chiar bombă, după cum anunţa şi titlul, căci
o pisică tăiase calea unui autoturism pe
autostrada Adn-x, un grup de specialişti
evaluând în valută forte pagubele pe care
zisul carambol le-ar fi produs dacă ar fi avut
loc prin încercarea de evitare a pisicii, excluzând că s-ar fi putut pierde şi vieţi omeneşti.

Tot probabilistic se desemnară şi societăţile
de asigurări ce ar fi achitat costul de după
distracţie, ceea ce produse o reacţie viguroasă a unuia din diruguitorii unei societăţi
de asigurări care, deplasându-se la faţa
locului, rosti răspicat că în asemenea situaţii
evaluările sunt mai complexe, nu se achită
integral pagubele. În realitate se produsese
varianta cea mai simplă ce transformase
sărmana mâţă – care mai era pe de asupra
şi neagră – în bulion.
Într-un târziu, ajunse şi dânsul la destinaţie. Mai erau douăzeci de minute până la
momentul solstiţiului, şi o persoană în faţă
la interviu. Măcar de data asta erau mari
şanse de a se împlini halucinanta profeţie
cu sfârşitul lumii! - Urciorul o merge o dată,
de două - dar chiar de trei ori la apă!
– Poftim înăuntru, apăru în prag intervieviatorul.
În faţa sa nu mai era nimeni, demult.
– Atribuţiile tale sunt următoarele, intră
acesta direct în problemă.
Candidatul privea încordat pe fereastră,
ceea ce îi dădea un aer de maximă concentrare. – „ Candidatul ideal!”, cugetă cel ce
intervieva.
– Beneficiile sunt acestea, continuă
omul de cealaltă parte a mesei. – „ Nu pune
o întrebare, ascultă cu maximum de atenţie,
politicos, nu a intrat până nu a fost poftit! deci
leafa minimă pe economie”, făcu dânsul un
mic semn în agendă.
Candidatul continua să privească cu
ochi sticloşi pe geam.
– Eşti angajat!, exclamă celălalt, care în
materie de bună-părere ajunsese la paroxism, nemaiputând să se abţină. – De mâine
te prezinţi la...
În acel moment, ceasul de perete indică
ora exactă a solstiţiului de iarnă, cu urmarea
sinistră ce se văzu instantaneu pe fereastră
– anume o ninsoare ca în basme. Fu momentul în care candidatul, ajuns la rându-i
pe culmea seriozităţii paroxistice, izbucni
brusc într-un nestăvilit şi tumultos hohot de
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Zeii de fum
AndreA H. Hedeș

A

m deschis cu emoție cartea Unde
se odihnesc vulturii (Gabriel Chifu,
Editura Cartea Românească, roman, 2020). Actuala ediție, a II-a, revăzută
și adăugită, reprezintă forma definitivă a
romanului cu care autorul a debutat în
anul 1987, la Editura Eminescu. Nu odată,
debutul este eclatant, siajul acestuia asigurând un destin literar îngăduitor fericitului autor. Dar tot așa, debutul poate fi
unul modest sau, în cazuri fericite, situat în
prima jumătate a plutonului, încurajat
corect de cronicile de întâmpinare care au,
printre altele, și rolul de a depista și a susține avântul tinerilor care bat la poarta
consacrării literare. Dacă titlul, Unde se
odihnesc vulturii, punctează nefericit o aspirație mult prea înaltă? Este vorba, totuși,
de un roman scris la 33 de ani, vârstă
cristică, dar totuși critică pentru proza de
mare întindere și complexitate care este
romanul. Există destulă experineță de viață, destulă decantare a acesteia, destulă
înțelepciune umană și profesională, pentru o astfel de încercare? Până la urmă, însuși romanul, ca specie, e fructul târziu al
literaturii, posibil datorită evoluției îndelungate a acestei arte și a receptării ei.
Romanul nu e doar o probă pentru talent,
e o probă de viață, un Rubicon pe care nu
oricine se încumetă să îl treacă. Mi-am pus
întrebarea: de ce această reeditare? Desigur, răspunsul poate fi aflat doar citind
romanul.
Situat între cele două motto-uri: Într-una din zilele dogoritoare de la începutul
lunii iulie, un tânăr ieși pe înserate din
cămăruța în care sta cu chirie și Oglinzi: Nimeni încă/ n-a putut spune ce sunteți voi/ în
sinea voastră, între Dostoievski și Rainer
Maria Rilke, așadar, Unde se odihnesc vulturii este situat, dintru început, sub semnul
profunzimii și solitudinii, al instrospecției
și căutării adevărului, al căutării de sine.
Cele 312 pagini sunt o lectură plăcută,
captivantă. Cititorul nu lunecă într-o altă
lume, precum Alice în Țara Minunilor, el
este primit în universul cărții cu un respect
ceremonios, onest, după care dveine, în
scurt timp, parte din tablou, acasă în pânza
realității pe care o țese cu atenție autorul.
Sentimentul acesta, de a fi acolo, în carte,
printre personaje, în gândurile lor mai abă-

tute sau luminoase, în cămăruțele lor, pe
străzile inundate de parfum ale urbei, este
o marcă a stilului romancierului Gabriel
Chifu. Narațiunea curge fără poticniri, fără
forțări, fără ostentație, cu un firesc și o fluență care, doar ele, trădează stăpânirea
unei bune tehnici a scrisului. Firul epic este
perfect controlat și se dezvoltă, pe nesimțite, se ramifică fastuos, într-un coronament plin de fascinație și mister, un arbore
al vieții: viața de provincie, viața unui om,
viața. Teme majore înfloresc în acest habitat simbolic: oglinda, casa, enigma, boala,
renașterea, divinitatea, ființa umană, toate
sub semnul căutării aflate sub imperativul
lui nosce te ipsum. Zei și duhuri de fum veghează capricios firele vieților ce se întâlnesc, se intersectează, se răsucesc, se înnoadă, se desfac.
Curajoasă, clasică și modernă în felul în
care Gabriel Chifu o pune în valoare, este
tehnica autorului omniscient, prezent în
roman, dublând firul narativ cu ingeniozitate și spirit ludic. Este o intervenție riscantă, dar un pariu câștigat, deoarece, dincolo de a fi un artificiu ori o demonstrație
de virtuozitate, este un element ce ține de
construcția însăși, de structura cărții, conferind profunzime și un efect de chiaro oscuro.
Câteva din preocupările majore ale lui
Gabriel Chifu, care țin de strucutra sa ca
autor, sunt prezente aici, in nuce. Dezvoltate mai târziu în cărțile de maturitate,
ele dau seamă de constanța și lipsa de
echivoc față de sine și față de propriul destin literar. Este rar și fericit cazul în care
traseul interior, căutat, găsit și asumat,
devine manifestare și trăire exterioară,
definind parcursul literar, de unde și siguranța drumului de urmat și lipsa de rătăcire, deturnare de la scopul inițial, de la
urmărirea unui ideal. Aceste preocupări
sunt traduse în scris prin drumul ființei
umane înspre absolut. Eroii lui Gabriel
Chifu se află pe un drum al Damascului. Un
botez cu foc, cu spirit face diferența între
damnare și salvare și nimeni nu este omis,
dar sunt puțini aceia care parcurg distanța
pe care divinitatea o așteaptă din partea
lor, ca efort personal, de răscumpărare, de
mântuire. Un sens profund, spiritual, lipsit
de frivolități, marchează, de pe acum, de la

debutul în proză, opera lui Gabriel Chifu.
Un adevăr sesizat de Marcel Proust, privitor la opera lui Vermeer, se aplică și în cazul
lui Gabrel Chifu: Ați văzut câteva dintre
tablourile lui Vermeer, vă dați bine seama că
sunt fragmente ale aceleași lumi, că apar, întotdeauna, recreate cu un anumt geniu,
aceeași masă, același covor, aceeași femeie,
aceeași frumusețe nouă și unică (...)
În romanul Unde se odihnesc vulturii
sunt expuse liniile directoare, modalitățile
fine de realizare, care altfel s-au topit în
materia fină din care sunt construite romanele de maturitate. Ele sunt însă, cu atât
mai interesante, cu cât dezvăluie procesul
complicat de ridicare a unei arhitecturi
marcante precum este cea a unui roman,
la fel cum o fac studiile și schițele marilor
maeștri, premergătoare operelor de maximă împlinire.
Cartea se deschide cu o prefață de
Răzvan Voncu intitulată În căutarea identității sau Romanul ca un caleidoscop al timpului. Aceasta oferă perspectivă și rigoare
aducând lumini revelatoare asupra acestui
roman de debut al lui Gabriel Chifu și
așezându-l, sub aspectul genealogiei culturale, în locul care i se cuvine. De asemenea, aceasta aduce și răspunsul la una din
întrebările noastre: conform mărturisirii autorului, textul a fost „consolidat, restaurat,
renovat”, adică asumat stilistic de Gabriel
Chifu, cel de acum.
În încheiere, referințele critice de la
data apariției romanului, 1987, oferă un
contrapunct interesant lecturii critice de
astăzi a romanului.
(va urma)



53

Nr.3-4 (41-42)  martie-aprilie 2021

Eveniment editorial
www.revistaneuma.ro

Pietre pentru templu (I)

U

nul dintre dinstinșii mei profesori
spunea, despre unele cărți de
critică literară: nu poți să bați nici
un cui în ele, referindu-se, desigur, la textul
sec, rigidizat de prețiozități și snobisme. Nu
este cazul atunci când vine vorba de cărțile
criticului și istoricului literar Răzvan Voncu,
iar cea mai recentă carte a sa este încă o
dovadă în acest sens. Este vorba de Critici
români de azi, Editura Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2020, 228 p. Titlul (și nu numai),
(...) trimite la cartea anterioară, Poeți români
de azi, I (Editura Școala Ardeleană, ClujNapoca, 2019), a cărei continuare firească
este, precizează autorul. Prin urmare, cartea
se înscrie într-un proiect personal al criticului literar, care, așa cum a dovedit-o cu
asupra de măsură, are vocația sintezelor (să
ne amintim doar câteva titluri, de la efervescenta Istorie literară a vinului în România,
la Arhitectura memoriei. Studii de istorie literară clasică și contemporană sau recenta
Scriitori evrei în literatura română).
Volumul Critici români de azi cuprinde
capitolele: Critici, Istorici literari, Comparatiști
și teoreticieni, Eseiști. Răzvan Voncu este un
critic și istoric literar în care filonul poetic
există și nu ca impediment în exercitarea
profesiunii de credință. El este criticul și istoricul literar care vede enorm și simte
monstruos. Privirea pe care o îndreaptă
asupra lumii literare este una care nu trece
în zbor planat peste realitățile istorice, economice, sociale care influențează și în mijlocul, mai bine zis, în marginea cărora se
desfășoară actul literar și viața cărții. Precizia
și pragmatismul cu care exegetul vede și
înțelege dinamica nu doar a actualității
imediate, ci a deceniilor pe care le studiază
conferă o mare greutate analizei și, credem,
cu riscul de a spune cuvinte mari (dar adevărate), o gravitate și un sentiment al tragicului, care abia irizează textul, în unele
pasaje în care apare vocea omului și nu a
criticului, umanizând profund efortul
critic și, tocmai datorită acestui sentiment acut, impunând excelența în analiza critică ori istorică pe care le realizează. Ca unul care înțelege lupta operei literare cu timpul, știe că numai realizările cele mai înalte pot trece dincolo
de efemer. De aici o extraordinară exigență a omului cu criticul și istoricul literar
care îl locuiesc. Această exigență, odată
aplicată față de sine, poate fi exercitată mai

AndreA H. Hedeș
apoi asupra operei literare, cu rezultatul
fericit pe care cititorii săi îl apreciază.
Iată așadar o dublă vocație pe care criticul și istoricul literar Răzvan Voncu și-o asumă: aceea de a menține cât mai sus standardul interpretărilor și de a fi profesor nu
doar la catedră, ci și în cărțile pe care le scrie
pentru eternitatea fragilă pe care o oferă
biblioteca
Volumul este o panoramă a criticilor
români din cei treizeci de ani postdecembriști. Ani în care a avut loc deculturalizarea
publicului larg și, prin urmare, a aspiranților
într-ale scrisului care se ridică din rândul
acestuia. Este însă, remarcă Răzvan Voncu,
și perioada în care au apărut necesare instrumente de lucru: dicționare, enciclopedii, cronologii ale literaturii române, istorii
generale, tematice sau pe perioade, ediții
științifice și critice, monografii, biografii și
sinteze, cu plusuri și minusuri, dar absolut
necesare cercetătorului ori cititorului avizat
și pasionat.
Criticul și istoricul literar atinge și subiecte delicate, dar care se constituie în realități ale peisajului nostru, unul dintre acestea fiind istoria literară universitară, artificial
impulsionată de nașterea peste noapte a
unor noi instituții de profil și, implicit, de nevoia obțineii punctajelor obligatorii și care
este cu excepțiile de rigoare, în mare parte ilizibilă și inutilizabilă.
Panorama ordonează profilurile critice
conform genului predilect al autorului analizat și, optând pentru maniera călinesciană,
păstrează un profil unic, de unde și imprecizia încadrării unora dintre numele incluse
în volum, dar care servesc imaginii solide a

unor orientări mari în câmpul criticii noastre.
Selecția reprezintă o listă scurtă a celor mai
importante nume din critica și istoria literară din România ultimilor treizeci de ani. O
selecție riguroasă și binevenită care face,
fără echivoc, distincția între belferi universitari de provincie, plini de parapon, adesea și
de funcții, dar lipsiți de cărți importante și
strania iresponsabilitate de a declara pe
cineva critic literar după 20 de cronici și o teză
de doctorat. Criticii români de azi sunt aceia
al căror cuvânt are autoritate în stabilirea
canonului contemporan.
Cel dintâi este Nicolae Manolescu, cel
mai important critic român de după G. Călinescu și o instituție a literaturii contemporane. Repere de neocolit, cărțile sale zguduie prejudecăți, revizuiesc tabla de valori a
literaturii contemporane, provoacă dezbateri dar, mai ales, propun întotdeauna o lectură funcțională, completă, a întregului, valutează estetic literatura veche, oferă o viziune și o lectură francă a valorilor consacrateextirpând entuziasmul și supunând
probei trecerii timpului situarea valorică a
autorilor analizați. Cărțile sale sunt rezultatul nu doar al unui impresionant efort de
creație critică, dar și al unui uriaș efort personal, e vorba de timp, energie psihică,
dedicare, convingere în necesitatea unor
opere de anvergură și profunzimi care vor
mai putea fi atinse, să sperăm, peste una,
două generații, dacă alegem să fim optimiști considerând că cineva cu o astfel de
înălțime va mai alege să își dedice viața literaturii române, aducând limpezime și
claritate, rigoare și ordine în domeniul valorilor literare. Un demers care ține de pedagogia frumosului. De la Istoria critică a
literaturii române la Istoria critică a literaturii
române. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, de
la Viață și cărți. Amintirile unui cititor de cursă
lungă la Convorbiri cu Nicolae Manolescu,
rezultat al unui fericit dialog între Daniel
Cristea-Enache și profesor.
Panorama propusă de către criticul
și istoricul literar Răzvan Voncu analizează în continuare, cu rigoare și empatie, performanță care îi reușește de
fiecare dată, realizând, în același timp,
portrete având ceva din finețea unei
camee, altor nume importante din ultimii treizeci de ani de viață literară din
România, așa cum vom vedea în partea a
doua a acestei analize. (va urma)
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cțiunea critică și de istoric literar a
lui Răzvan Voncu este una susținută care acoperă atît literatura
română contemporană -„de azi”, o numește
autorul - cît și opera autorilor „de ieri”, prin
cronicile la edițiile critice care apar. Prin literatură română trebuie înțelese și volumele
autorilor care scriu în Republica Moldova și
în Israel, teritorii literare cărora scrisul lui
Răzvan Voncu le este fidel. Volumele mai recente ale lui Răzvan Voncu și cele care se
pare că vor urma în curînd vor constitui o
panoramă a literaturii noastre contemporane. Ea începe cu Poeți români de azi - 1
(Școala Ardeleană, 2019) și continuă cu Critici români de azi (aceeași editură, 2020). Vor
urma fără îndoială Poeți români de azi - 2 și
Prozatori români de azi (unul sau două volume, nu putem anticipa).
Desigur, Răzvan Voncu a scris cu mult
elan despre foarte mulți autori, încît îi vine
destul de ușor să selecteze textele despre
cei mai semnificativi și să le ordoneze pentru a realiza prin alăturarea celor aleși fresca
pe care și-o propune. Astfel, implicit, criticul, ajuns la maturitate și căruia nimic nu
i-a fost străin dintre cele petrecute în
peisajul nostru literar din ultimii 30 de ani,
propune mai mult decît o schiță. El oferă un
desen cu contururi clare al unui canon al literaturii contemporane din perspectivă personală.
Volumul Critici români de azi, apărut de
facto la începutul lui 2021, cuprinde capitole despre 36 de critici, de la Al. Piru (născut în 1917), Ovidiu Drimba și Al. Paleologu
(ambii născuți în 1919) la Daniel CristeaEnache (născut în 1974). Prin ei, cititorul
poate lua act de toată critica românească
postbelică. Se află între coperte toate numele de mare autoritate în evaluarea literaturii, cele mai citite și mai citate: Nicolae
Manolescu și Eugen Simion, Ion Pop și
Mircea Martin, Dan Cristea și Mircea Anghelescu.
Sistematizarea volumului nu se realizează cronologic, ci în patru părți tematice.
Prima e dedicată criticilor (11 autori), a
doua adună istoricii literari (13). Mai puțini
sînt teoreticienii și comparatiștii (9) și eseiștii (doar 3: Al. Paleologu, H. R. Patapievici
și Dan C. Mihăilescu).
În scurta prefață, Răzvan Voncu recunoaște relativitatea împărțirii căci, de

pildă, Nicolae Manolescu sau Alex Ștefănescu sînt autorii unor istorii literare de
referință, iar Dan C. Mihăilescu s-a făcut
cunoscut și prin cronici de întîmpinare.
Consider totuși criteriul său perfect funcțional. Fiecare capitol se ocupă de opere
dată la iveală de autorul respectiv, indiferent de speciile puține sau numeroase pe
care le-a practicat. Răzvn Voncu abordează
autorii prin prisma unor volume ale acestora, altele dintre scrierile acelorași fiind
amintite eventual în cadrul prezentării
cărților luate în discuție. Astfel, de pildă,
partea rezervată lui Horia-Roman Patapievici se referă la volumul Două eseuri despre
Paradis și o încheiere, semnificativ pentru
eseist, și nu la publicistica lui, doar tangențial și la Omul recent. Această abordare,
prin sinecdocă, esențializează prezentările
și permite cititorilor o cunoaștere eficientă,
păstrînd însăși dimensiunea cărții la niște
limite rezonabile.
La orice joc al minții, participantul este
chemat să studieze strategiile partenerilor
și adversarilor și prin inferențe negative.
Schema criticii contemporane propuse de
Răzvan Voncu poate fi intuită prin cele 36
de prezențe din volum, dar și prin absențele din el. Pe scheletul constituit de cei
selecționați, un cititor avizat poate pune
carnea propriilor preferințe sau se poate
juca, operînd posibile înlocuiri. E cert că autorul i-a lăsat (deocmadată ?) deoparte pe
autori ca Ov. S. Crohmălniceanu și Laurențiu Ulici, considerînd poate că scrisul lor
nu e strict „de azi”, pe Mircea Ghițulescu –
cantonat strict în dramaturgie -, pe alții cu
o acțiune critică mai restrînsă (C. M. Ionescu, M. Iorgulescu, I. B. Lefter și chiar Marin Mincu), eseiști mai aproape de proză
(Alexandru George putea fi totuși menționat, cel puțin pentru monografiile despre
Mateiu I. Caragiale, T. Arghezi și ediția Lovinescu). E foarte probabil că despre unii critici Răzvan Voncu nu a găsit încă răgazul să
scrie. Nu putem ști, dar putem bănui că, la
o viitoare ediție, i-am putea găsi și pe Ioan
Holban, Vasile Spiridon Angelo Mitchievici,
Ioan Stanomir etc.
Răzvan Voncu subliniază și argumentează, dovedește mai ales prin cele 36 de
exemple concrete, faptul că trei decenii de
libertate a scriiturii au marcat o perioadă
fastă pentru critica și istoria literară din

România. Chiar dacă publicul acestei discipline s-a diminuat în modul cel mai firesc,
realizările de valoare contează. S-au editat
lucrări remarcabile, atît cele în domeniul
monografiilor pe autori sau volumelor monotematice, cît și cele de sinteză, istoriile literaturii în primul rînd. Pledoaria criticului
este convingătoare, fără exagerări și punerea într-o lumină prea favorabilă a domeniului pe care el însuși l-a ales. Fiecare articol este scris cu seriozitate dar și cu mult interes de a pătrunde natura adevărată a
cărții și autorului la care se referă. Deși scriitura e limpede, dezvoltarea raționamen telor urmează o logică perfectă și fiecare
text are coerență, Răzvan Voncu nu face uz
de proceduri „artistice” de înflorituri stilistice care să-i încarce discursul. Fără a fi excesiv didactic și fără a recurge la un limbaj
tehnicist obositor, criticul reușește să fie
exact și în același timp inteligibil, dar și
agreabil. Ca și discursul său oral, limpede și
seducător, textul lui Răzvan Voncu lămurește cititorul fără să-l plictisească. Nu e
niciodată alambicat, tautologic și mai ales,
nu e deloc narcisist.
În raport cu majoritatea criticilor la care
se referă în cartea sa, Răzvan Voncu se află
în postură de discipol, mulți dintre ei fiindu-i efectiv profesori. Nu e o poziție comodă. Dar criticul (mai) tînăr face față cu
bine situației, tratîndu-și subiecții cu respect, însă fără excesivă reverență. Nu se
lansează în ditirambi, nici nu se lasă purtat
de accente pamfletare deși, cînd e vorba de
ironie, autorul „combate bine”.
Viitorul seriei „de azi” a lui Răzvan Voncu
arată foarte luminos. Atenția concentrată,
maturitatea evaluărilor criticului și pasiunea veritabilă pentru literatura română
actuală fac din el un cronicar calificat al timpului nostru de care cercetătorii și cititorii
„de mîine” vor profita cu siguranță la fel ca
și noi, cei ce îl citim acum.
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roiectele Irinei Petraş şi-au continuat ritmul şi în vremuri
de pandemie, preşedinta Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Cluj, găsind modalităţi de a-i angrena pe colegi prin
teme creative. Amintim aici cele două antologii apărute sub egida
filialei clujene. „Istoriile literaturii române”, antologie alcătuită de
Irina Petraș, care a suplinit cea de-a șaptea ediție a Festivalului Național de Literatură, FestLit Cluj 2020, ce avea programată această
temă, suspendat în 2020, însă comunicările criticilor și istoricilor literari au fost cuprinse în volum. Apoi ne-am reîntors în copilărie
prin „Cartea cuvintelor - madlenă”, ambele volume apărute la Editura Şcoala Ardeleană. Să nu uităm de „Vitrina cu cărți noi, 2020”,
prin care membrii filialei„au umplut anul golaș cu multe cărți bune”,
după cum spune preşedinta USR Cluj. Într-un album pdf copertele
cărţilor colegilor noştri sunt într-o adevărată paradă.
Nici cărţile personale nu au fost sistate în „izolare” (că tot este un
termen la modă), două noi apariţii editoriale văzând lumina tiparului la Şcoala Ardeleană. Irina Petraş îşi dovedeşte, ca de fiecare dată, hărnicia împletită cu
profesionalism, convingându-ne că retragerea
scriitorului în atelierul de creaţie poate fi productivă.
Volumul „Eminescu – începutul continuu” îşi
are rădăcinile într-un proiect mai vechi al Irinei
Petraş, pornit în urmă cu trei decenii, când la Editura Dacia a apărut volumul „Un veac de nemurire. Mihai Eminescu, Veronica Micle, Ion
Creangă”. „Atunci s-a ivit și numele pentru lectura clasicilor: începutul continuu. Întrebarea
uimit-obtuză „ce se mai poate spune nou despre
clasici?” este descurajată an de an de zeci de pagini care, dacă nu prin noutate absolută se
susţin, rezistă, oricum, ca tentative de adăugat o
nuanță inedită corpusului interpretativ. Lectura
este aventură a cunoaşterii într-un grad mai înalt
când ea se întâmplă pe un drum bătătorit. Şi cea
mai măruntă descoperire e o sărbătoare” spune Irina Petraş, adăugând că cititul clasicilor este „o probă a labirintului, o expediţie complicată de re-cunoaştere”.
Subiectul, într-o carte de sine stătătoare, cu revizuiri şi adăugiri
de fragmente scrise în reviste în ultimii ani, recompune o schiţă
portret a lui Mihai Eminescu, o abordare pornind de la cărţile importante care s-au scris de-a lungul vremii, structurând apoi părerile proprii şi aducându-ne astfel o altă abordare. Da, după ce sute
de cărţi s-au scris despre opera eminesciană cu fel şi fel de interpretări, se mai pot găsi noi valenţe ale creaţiei acestuia, a-l reciti pe
Eminescu înseamnă, aşa cum spunea şi în titlu Irina Petraş, să te situezi într-un început continuu. „În viziunea mea, începutul continuu răspunde sfârșitului continuu, formulă prin care Ion Caraion îl
descria pe Bacovia. Sunt doi poeți din opera cărora literatura română se hrănește mereu, fără a-i epuiza deschiderile și profunzimea”, afirmă Irina Petraş.
În multe dintre scrierile ei, Irina Petraş vorbeşte despre importanţa limbii române, a aprofundării şi a cunoaşterii ei în adevăratul
sens. Fără bogăţia acesteia nu am fi avut plusul pe care textele scrii-

torilor noştri îl prezintă în faţa cititorilor. Irina Petraş spune că „Eminescu a apărut în literatura română exact atunci când aceasta avea
cea mai mare nevoie de spiritul său”, poetul marcând o nouă viziune, dar şi o continuitate a ceea ce Dacia Literară şi paşoptiştii
prefigurau cu câteva decenii înainte. „ Eminescu e creatorul limbii
române moderne şi mai este şi purtătorul unei aure romantice, fie
ea şi târzie – dacă ar fi numai atât şi tot s-ar putea explica, firesc,
locul său în imaginarul românesc... Eminescu locuieşte în limba română, ea îl conţine, tot aşa cum îi conţine pe toţi marii scriitori ai generaţiilor succesive”- Irina Petraş.
Propunând titluri metaforizante, extrase din creaţia eminesciană, cărora li se adaugă sintagme adecvate fiecărui subiect, Irina
Petraş se alătură teoreticienilor importanţi ai diferitelor epoci care
vorbesc despre caracteristicile orizontului eminescian. Apar şi termeni inventați de Irina Petraş: romantitate, muritudine, androgi nizare a perspectivei poetice, obsesie noomorfică, trionticitate.
Subsolul cărţii surprinde vasta bibliografie
parcursă de autoare din care extrage citate pe
care le argumentează apoi cu propriile păreri.
Ne întâlnim prin ochii Irinei Petraş cu Ion Caraion, Constantin Noica, Tudor Vianu, Nicolae
Manolescu, Tudor Arghezi, Marcel Moreau, Victor Hugo, Paul Cornea, Nicolae Iorga, Andrei
Pleşu, Lucian Blaga, George Călinescu şi mulţimulţi alţi scriitori din literatura universală.
Puţine au fost momentele de bravare ale
noastre, episoade minore, în care au existat îndoieli privind capacitatea sclipitoare a poetului. „Cărţile au răbdare... Dincolo de măruntul
scandal de suprafaţă stârnit periodic, pripit şi
fireşte interesat în jurul lui Eminescu (şi nu doar
al lui) au existat mereu cititori atenţi şi sobri,
care au cântărit fiecare rând din zestrea culturală cu instrumente adecvate capabile să ţină
balanţa în echilibrul ei firesc”, declară Irina Petraş pe acest subiect. Prin tot ceea ce a făcut, Eminescu este o instituţie care „nu are nevoie de laude sau de elogii... Eminescu este,
în sine, elogiul şi lauda poporului român!”, după cum spunea academicianul Ioan Aurel Pop.
Vorbim despre o legătură a operei cu timpul ei, dar şi o legătură cu timpul nostru, creaţia eminesciană răzbătând peste
veacuri: „în arta cuvântului, poezia trăieşte şi rezistă prin ceea ce
palpită dincolo de acesta oferindu-se ochiului nostru imaginant”.
Readucând în propriul proiect opera lui Mihai Eminescu, Irina Petraş subliniază: „ne aflăm în faţa unui spectacol vibrant, deschis, departe de a-şi fi epuizat toate semnificaţiile”. Observăm la Eminescu
asimetria timpurilor romantice, trecutul câştigând în defavoarea
viitorului, expansiunea prezentului în varianta sa lăuntrică trecând
dincolo de ficţiune. Ca un arc peste timp, la poeţii moderni „raza
gândului etern îşi pierde virtuţile terapeutice”.
Povestea geniilor parcă este trasă la indigo indiferent de ramura
artistică despre care vorbim, nescăpând de acest destin nici scriitorii „marii poeţi au acces la singularitate nu doar fiindcă sunt prin
definiţie singurătăţi, lucrând în regim autonom, singulari şi unici,
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ci fiindcă poemele lor închipuie faţă în faţă cu colapsul destinal al
muritudinii, un vârtej obsesiv coborând până la sensurile ultime”.
Într-o lume în care nu mai avem timp pentru construirea identităţii culturale, Irina Petraş ne readuce în atenţie faptul că Mihai
Eminescu întotdeauna spunea despre creier că trebuie hrănit înainte de a rodi, el mizând enorm pe puterea minţii. Literatura importantă se naşte doar din cunoaşterea lumii, din armonizarea
spaţiului cu timpul „din tentativa spaţiului de a armoniza timpul
care ţine de gând”.
Recitată de noi toţi, puţini fiind poeţii de care poporul a prins
atâta drag (l-aş aminti aici şi pe Coşbuc), poezia lui Eminescu are,
parcă, o reţetă bine pusă la punct: „Ritmul înseamnă unda ritmică
şi are dimensiune ontologică... Ritmul eminescian presupune undoirii atât de plină de noimă pentru spiritualitatea românească”. Lirica eminesciană surprinde nu doar stările imediatului ci şi nemărginirea cosmosului fiind cutreierată de „melancolie, tristeţe, durere, uimire”, o „tensiune resimţită, în mod paradoxal, ca fermecătoare care caracterizează sublimul într-o accepţiune deja comună
a termenului”. Poate poezia de dragoste este atât de pătrunzătoare
la Poetul Naţional pentru că „visul de iubire eminescian se va construi în centrul fiinţei”. Irina Petraş atinge doar tangenţial povestea
de dragoste dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, spunând că
nu contează imaginea noastră despre această ipostază, ci doar
aceea a calităţilor de artişti. „Cât şi cum au iubit cei doi vom opera
în exclusivitate. Nu scrisorile care transcriau clipa trecătoare a unei
relaţii obişnuite ci versurile făcute să rămână... Apropierea dintre
poet şi Veronica Micle va fi esenţialmente spirituală – sunt cu totul
nesemnificative raporturile lor concrete fizice. Fiecare va descoperi
sau se va iluziona că a descoperit locul ideal al visărilor de iubire”
(Irina Petraş).
Cartea Irinei Petraş surprinde prin prospeţimea abordărilor
chiar dacă nu este neglijată nici grila clasică, aducându-ne o nouă
reinterpretare, una care sunt convins că va conta în seria scrierilor
critice despre Eminescu.
Prin „Ochii minţii” filtrează Irina Petraş o serie de gânduri pe care
le aşază apoi în eseuri şi cronici într-un volum apărut la Şcoala Ardeleană. Scrise în ultimii trei ani, textele din prima parte a cărţii, adunate sub genericul„Esesuri, divagări”, conturează o frescă a societăţii
noastre prin privirea ageră a scriitorului ( criticului). Aflăm de la Irina
Petraş că limba este „mereu mai deşteaptă decât vorbitorii ei”, fiind
„încântată când aceştia sunt în stare s-o stăpânească”. Despre apărarea limbii române este vorba în cartea Irinei Petraş. Şi mai ales despre
acel simţ civic al patriotului aflat mereu de gardă, ţinând strâns steagul românesc arborat deasupra ţării astfel încât furtunile vremelnice
să nu-l doboare de pe piedestalul lui. Îmi aduc aminte despre discursul pe care Irina Petraş l-a avut la Zilele Prozei, la Maieru, în prezenţa academicianului Nicolae Manolescu:„Suntem ceea ce suntem
pentru că ne-am născut în limba română, creştem cu ea şi ar fi bine
s-o iubim şi să ne apărăm identitatea. Încercarea de a fi român este
încercarea de a te cunoaşte pe tine, istoria, cultura”. Declară Irina Petraş despre limba română că este patria definitivă a scriitorului. Prin
exemplele prezente în fiecare eseu, coborând de pe scaunul criticului „rigid” în lumea literară prin exemple concrete, Irina Petraş
reuşeşte să up-dateze anumite structuri considerate învechite,
dându-le noi valenţe. Iată, compară criticul de poezie cu un clinician:
„Faţă-n faţă cu textul poemului...el ascultă zgomotirile verbului/ versului, înregistrează simptomele pe care le acuză direct ori voalat poetul/ poemul, dar ţine seama, adesea cu precădere, de semnele pe
care le identifică el însuşi, semne care pot corespunde simtomelor”.
Descoperim în textele ei „o privire fără stare, curioasă, exploratorie, niciodată definitivă, una care apelează nesmintit la gândire,
la rațiune, la logică. Independentă și îndrăzneață. Care nu pierde
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niciodată cu totul pământarea, dar își lasă frâiele lungi, largi, libere”.
„Ochii minţii” stau mereu treji, chiar şi în visare (vezi cartea Irinei Petraş despre vise), descifrând modul în care putem să ne reabilităm
moral, acela al locuirii în limba proprie: „în ea s-a văzut curcubeul
vremurilor mai bune, în numele ei s-au dat luptele de redeşteptare,
în acel semn am învins”, după cum spunea Nicolae Iorga.
Interesantă este şi explicarea modului în care poetul îşi structurează opera, făcând o comparaţie între vitraliu şi fereastră: „Vitraliul are vechime, înălţime, armonie, mister. El depinde de lumina
de afară, dar nu renunţă la luminile proprii şi la interpretarea intermediată a lumii. Prin vitraliu, se încheagă paradoxul lui ca şi cum. Interogată, căutată, lumea rămâne, ba, mai mult, e chiar conservată
ca poveste, mit, taină. Frânturi de esenţe se strecoară printre cioburi
şi propun simfonii. Fereastra, în schimb, e a poeziei care priveşte în
faţă realul, îi înregistrează mizeria, urâtul, concreteţea, fără a mai
tenta o salvare sau sperând, copilăreşte, că dezvrăjirea îi va fi contrazisă. Poezia e întrebare/îndoială disimulată, căci dă ocol metaforal datelor lumii pentru a prinde în plasa vorbelor „enigma
nesplicată”.
Trăim într-o perioadă a modei jurnalelor când, dincolo de gândurile literare ne întâlnim şi cu o abordare uneori prea personală a
scriitorilor, de multe ori aceştia aşezându-şi frustrările prin atacuri
personale asupra unor confraţi. Care este graniţa dintre jurnal şi
asemenea derapaje, cât şi cum poţi aşeza pe hârtie ne spune Irina
Petraş: „În cazurile fericite, când scrisul e „adevărat” (adică trece cu
bine vămile estetice, totdeauna mai grele, în toate sensurile, decât
cele etice), pot crede că (şi) despre mine vorbeşti. Tu, scriitorul, respecţi regula jocului. Eu ştiu că nu poţi lipsi din scrisul tău, că orice
text literar te spune, din tine se hrăneşte, dar tu te prefaci că ştiinţa
ta e obiectivă şi mai presus (cu forme/formule diverse, ţinând de
epocă, de aşteptări, de capacitatea de a te încrede ficţiunii diferită
în contexte diferite)”, adaugând „Când scrii la modul confesiv, cu o
mărturisită, dar vag delimitată doză de autobiografic şi autoficţiune
şi o faci pentru un cititor anonim, abstract, imaginar, dar real, fiindcă îl bănuieşti la capătul celălalt al scrisului tău, jucându-şi cu acelaşi profesionalism ca şi tine partea lui de rol, te scrii, în general, cu
grijă. Personajele tale primesc trăsături verosimile, le deghizezi aşa
încât prea intimele tale mărturisiri (unele alunecate în pagină fără
voia ta, ca scăpări de condei, de atenţie, de control) să nu poată fi
lesne depistate”.
În vremurile în care de la tribuna Parlamentului expresiile transmise spre ţară demonstrează lipsa de respect pentru limbă şi popor,
Irina Petraş vine cu vechea zicală românească „spune-mi cum vorbeşti, ca să-ţi spun cine eşti”: „ești cine ești mai întâi prin gândul tău
cumpănit care scrutează lumea, încearcă s-o ia în stăpânire, să se
împace cu ea, și abia în urmă prin cuvântul potrivit pe care ești în
stare să-l rostești (nelăsând gura să vorbească fără tine), astfel încât
rostirea ta să aibă un rost. Să spună ceva mai bun decât tăcerea”. Şi
de aici o întreagă expunere etimologică despre a zice. Unde sunt intelectualii ţării a căror discursuri erau admirate, iar ei urmaţi de
popor? La făurirea României Mari „elitele acelor vremuri aveau atât
de bine conturat în minte proiectul măreţ, încât cuvintele lor mobilizau poporul în procesiuni care uimeau prin disciplină, hotărâre,
determinare. Acum, la o sută de ani, evocăm cu tristeţe şi nostalgie
acele vremuri. Și ne cutremurăm la probele zilnice de batjocorire a
limbii noastre”, spune îngijorată Irina Petraş, în concordanţă cu manifestul lansat de Uniunea Scriitorilor pentru apărarea limbii.
Un alt subiect atins de Irina Petraş este cel al vorbelor mari şi al
laudei de sine care de multe ori ajunge spre ridicol. „Nu-mi plac vorbele mari. Nu am încredere în ele, în „măreția” lor. Tot așa cum nu-mi
plac nici laudele deșănțate căci există și laudă care ucide, tocmai fiindcă, exagerând, induce neîncredere în evaluarea ei” (Irina Petraş).
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Aceste laude s-au mutat din spaţiul clasic al lansărilor de carte în ultima vreme în spaţiul cibernetic, aici unde fiecare poate să îşi construiască propriul proiect literar, rebuturile nefiind sistate în niciun
fel. Poate că ar trebui, la fel cum se întâmplă în presă, când o ştire
falsă este blocată pe site, la fel ar trebui ca şi literatura fără valoare
estetică să fie barată printr-un sistem, însă în epoca în care fiecare
dintre noi este liber la cuvânt, pocind limba română, nu doar prin
scrierea incorectă, ci şi prin fel şi fel de prescurtări, acum când apar
programe în care poţi combina cuvinte care să îţi contureze un text,
singura armă rămâne la cititor care trebuie să descopere dincolo de
text emoţia. Pentru că, până la urmă, niciun calculator nu va putea
înlocui sufletul nostru şi vibraţiile acestuia. „Opacitatea „creaţiilor”
de acest gen lasă o nepermis de largă libertate şi o răspundere pe
măsură cititorului, căci mai nimic omenesc şi personalizat nu s-a
încorporat îmbinării de cuvinte. Programul, oricât de inteligent,
imită la rece harul acela indefinibil, dar pe care îl recunoaştem când
ne întâlnim cu el, al scriitorului adevărat (în toate sensurile!). Oricum, jocurile cu cuvintele sunt vechi de când lumea”, spune criticul. Totuşi, Irina Petraş este optimistă, afirmând că „internetul nu e
mai plin de maculatură decât librăriile tradiţionale. Şi în cazul lor,
Timpul le va decide dispariţia”. Adevărul e că e plină lumea de reviste culturale, de grupuri de contestatari care nu s-au găsit în grila
literaturii profesioniste şi care îşi creionează singuri mari vorbe despre creaţia lor, nesocotind nici măcar o clipă graniţa spre penibil şi
faptul că nu vor conta în marea istorie literară.
Partea a doua a cărţii adună cronici prin care Irina Petraş conturează o imagine a ceea ce se scrie azi în literatura noastră. Doar
cele demne de luat în seamă, într-un interviu declarându-mi: „ mă
interesează o privire cât mai panoramică, nu scriu doar despre scriitorii de toată lumea lăudați. Am mai spus-o, nu poți identifica vârfurile dacă nu ești la curent cu peisajul mai domol din jur. Scriu
despre cărțile care îmi spun ceva. Nu citesc până la capăt și nu pierd
timp să scriu despre cărțile proaste, le las să moară singure. Asta
presupunând că, după 55 de ani de lectură critică neîntreruptă,
cam știu care e proastă și care nu”. Printre cei care se află sub lupta
criticului amintim pe Gabriela Adameşteanu, Ion Agârbiceanu, Simona Antonescu, Ioan-Pavel Azap, Ana Blandiana, Hanna Bota,
Dan Breaz, Constantina Raveca Buleu, Gabriel Chifu, Sandra Cibicenco, Sanda Cordoş, Dan Cristea, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Sonia Elvireanu, Horia Gârbea, Mariana Gorczyca, Leon-Iosif
Grapini, Gheorghe Grigurcu, Vasile Igna, Florina Ilis, Sorin Lavric, Nicolae Manolescu, Daniel Moşoiu, Ion Mureşan, Viorel Mureşan,
Maria Pal, Ovidiu Pecican, Ioan Pintea, Ioan-Aurel Pop, Ioan Es. Pop,
Ion Pop, Doina şi Ilie Rad, Aurel Rău, Alex Ştefănescu, Radu Ţuculescu, Răzvan Voncu, Mircea Zaciu.
Jurnalist fiind, am întrebat-o pe Irina Petraş dacă a simțit vreodată că este greu să te impui în critica literară dând tonul din inima
Transilvaniei. Şi am primit un răspuns ce îmi va fi mult timp în
minte: „Nu, niciodată. Mai întâi, fiindcă îmi văd de rostul meu în
concurență doar cu mine însămi, încercând să dau tot ce pot mai
bun. Nu mi-am propus „să dau tonul”, cum zici. Dar, e adevărat,
ajungi să dai tonul în cele din urmă dacă îți faci datoria cât mai bine
de-a lungul anilor. Începi să fii recunoscut ca evaluator de încredere
și cu greu mai poți fi ignorat. Să mai adaug că astăzi sunt mai multe
centre, Bucureștiul și-a pierdut unicitatea și întâietatea absolută. Și
e foarte bine că e așa”.
Irina Petraş are în viziune readucerea în centrul cetăţii a scriitorului, a cărui cuvânt este important dincolo de vremuri. Dacă mai adăugăm proiectelor literare şi cele legate de pictură, putem spune că Irina
Petraş trăieşte pentru artă pe care o oferă apoi spre marele public. Bogăţia faptelor culturale pornite din inima Irinei Petraş, trecute apoi
prin ochii exigenţi ai minţii stau mărturie pentru acest lucru. 

Shakespeare –
„Le son du canon”!
HoriA GârbeA

L

ucrarea profesorului George Volceanov, Întoarcerea la
Marele Will sau reconsiderarea canonului shakespearian
(Editura Tracus Arte, 2020), recent și meritat nominalizată printre „cărțile anului” de revista România literară la sfîrșitul anului trecut, este o una de o mare importanță, care
depășește domeniul studiilor privind literatura Renașterii engleze. Ea este rară și exemplară pentru modul în care se deschide către public și propune acestuia o întîlnire substanțială
cu un autor canonic european și universal. Cartea vine în contextul extremei precarități numerice - dar și valorice - a studiilor consacrate lui Shakespeare scrise și publicate în limba
română. Dar și a minimelor lucrări de referință consacrate altor
clasici ai literaturii universale publicate în România.
Dacă despre autori români canonici s-au scris cîte una sau
chiar mai multe monografii ori studii, care vizează anumite aspecte ale operei, dacă pînă și autori de planul doi sau trei au
avut parte de volume dedicate vieții și operei lor, ceea ce este
firesc, se înfățișează ca un paradox faptul că scriitori extrem de
importanți ai patrimoniului universal, traduși la noi, însemnați
măcar prin influența lor asupra literaturii și culturii noastre, nu
au avut parte de volume marcante care să îi inter- preteze pentru publicul românesc. Cel mult cîteva prefețe și studii introductive, cu ocazia aparițiilor unor ediții, constituie bibliografia,
accesibilă în românește, pentru valori indiscutabile ale literaturii lumii.
Unele dintre aceste studii datează de mult timp și nu este
de presupus că lor nu li se puteau adăuga altele care să extindă
și să nuanțeze interpretările. E de crezut că de la monografia
lui Alexandru Balaci, din 1966, nu a mai avut nimeni nimic de
spus, în română, despre Dante?
Cazul lui Shakespeare nu este mult mai fericit. Bibliografia
largă a volumului lui George Volceanov cuprinde puține cărți
sau fragmente din cărți în limba română, iar acestea sînt cîteva
„popularizări” ale lui Mihnea Gheorghiu, datînd de la sfîrșitul
anilor 1950, începutul anilor 1960, și cunoscuta prefață Un
Shakespeare al oamenilor a aceluiași, la propria-i ediție (ESPLA)
peste care au trecut - uimitor dar adevărat - 65 de ani! Plus
volumul de Studii shakespeariene al lui Leon Levițchi, maestru
declarat al autorului, din 1976. În rest, George Volceanov trimite la autorități ale criticii precum Jonathan Bate, Harold
Bloom, Michael Dobson, Michael Hattaway, Richard Proudfoot,
Brian Vickers, Stanley Wells (ca editor de culegeri de texte).
Doar foarte recent, bibliografia românească s-a îmbogățit
cu cîteva apariții avîndu-i ca autori pe Gelu Ionescu, Andrei Papahagi și, cu voia dvs., pe subsemnatul, la care se adaugă un
volum „negaționist” al lui Emil Lungeanu, care pledează pentru
paternitatea „oxfordiană” a operei bardului.
Astfel lucrarea masivă a profesorului Volceanov acoperă un
„gol istoric”, vorba poetului. Ea completează și potențează șirul
celor 16 volume ale ediției Shakespeare, apărute tot la Tracus
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Arte, de-a lungul a aproape 10 ani, ediție a cărui inițiator, coordonator și entuziast promotor a fost George Volceanov. Este interesant că volumul recent este, în bună măsură, traducerea tezei
de doctorat a autorului, coordonată de venerabilul profesor Virgil
Stanciu și susținută în 2004. La acea dată, George Volceanov își
pregătea „atacarea” retraducerii integrale a operei bardului. Dar
cartea are părți, marcate explicit cu „update” și extrem de importante, scrise după experiența coordonării noii ediții.
Pînă la susținerea tezei și publicarea ei în 2005, autorul îmbogățise traducerile din Shakespeare în limba română cu Doi veri
de stirpe aleasă (2002) de Shakespeare și Fletcher și Eduard al III-lea
(2004) de Shakespeare, înglobate mai de curînd în canonul Marelui Will. O parte a „revizitării” canonului în teză se referă pe larg la
aceste piese, dar și la Sir Thomas More și Cardenio (piesa „pierdută”)
pe care tot George Volceanov le va aduce în română în volumele
XII și XVI ale Operelor.
Dar revizitarea canonului este cu mult mai întinsă și mai
adîncă în cartea lui George Volceanov. Prin studierea unei bibliografii deosebit de vaste, autorul este în măsură să aducă, într-o
sinteză accesibilă pentru cititorul român, chiar pentru cel care îl
abordează pe Shakespeare doar ca iubitor de literatură și teatru,
numeroase fațete ale vieții și operei acestuia. Dar și a receptării
sale critice și publice în trecut și prezent, precum și a reprezentării
scenice a pieselor. Sînt discutate biografia lui Shakespeare, paternitatea operei, care a stîrnit numeroase ipoteze, colaborările lui
cu alți autori ai epocii, editarea ei și felul în care numărul pieselor
canonice s-a extins, iar în cazul creațiilor colective a fost delimitată
tot mai precis contribuția fiecărui autor.
Foarte interesant și incitantă este acea parte a lucrării care se
ocupă de ecoul critic al operei lui Shakespeare și perspectivele
asupra ei, în special de „aproprierea” lui Shakespeare de către
diferite curente de gîndire și prejudecăți, „răpirea” lui din timpul și
realitatea secolelor XVI-XVII pentru a fi dus în diferite direcții care
au convenit și convin interpreților săi. George Volceanov tratează
cu acribie aceste – pînă la urmă – contrafaceri interesate ale naturii lui Shakespeare, realizînd un inventar prețios, dar și un insectar de aberații pe care le tratează într-un mod delectabil, cu
ironia necesară. Descrierea mecanismelor de voalare a imaginii
lui Shakespeare este savuroasă și plină de umor. În cultura mai recentă a Occidentului, bardul este un rasist și un sexist, un retrograd, în vreme ce, în Estul comunist al Europei, el apărea ca un
progresist, mînat în lupta scenică de umanism și emanciparea
claselor de jos. În cazul României, și traducerile pieselor se resimt
de la această viziune a unui Shakespeare militant social. După
cum o „bowdlerizare” sui-generis, socialistă, îi escamotează limbajul buruienos și orice aluzii neconvenabile. Astfel, în Macbeth,
un simbol al animalului primejdios și feroce este „ursul rusesc”, despre care evident că traducerile anilor 60-80 nu pomenesc, preferînd perifraze.
Tot volumul lui George Volceanov este, implicit, și o pledoarie
pentru retraducerea lui Shakespeare în integralitatea operei sale
canonice. Acest proiect, al unui „Shakespeare pentru Mileniul Trei”,
avea să se realizeze, după susținerea tezei și publicarea ei în forma
inițială, în limba engleză, astfel încît cartea din 2020 cu actualizările ei, închide o paranteză deschisă în 2004, în mijloc aflîndu-se cele 16 volume ale Ediției Volceanov, cum desigur va rămîne
ea în aprecierea posterității dar și în utilizarea ei practică, pentru
scenă.
La fel ca în traducerile sale, George Volceanov adoptă în volumul de interpretare a operei lui Shakespeare, un stil liber, accesibil, adecvat unui contact empatic între autor și cititor. Informația,
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bogată și variată, este pusă în pagină cu o jubilație a comunicării,
fără pedanterie, într-un lexic firesc. Destule studii, pe care autorul
nostru nu ezită să le ia în derîdere, au avut tendința de a prezenta
un Shakespeare îndepărtat și rece, ascuns după „isme” sofisticate
și interese ideologice cu interpretări excesive, hiper-tehniciste,
asemenea tratatelor de hidraulică pe care le poți citi fără să
înțelegi că apa e udă. Cartea lui George Volceanov pune pe primul
plan comunicarea simplă, esențială, delectabilă fără a sacrifica
însă nimic din rigoarea unui scholar erudit.
O lucrare de acest fel este un act de indiscutabil curaj intelectual. Shakespeare are darul de a atrage, de a stimula opinii și interpretări variate. Precum se știe, bibliografia privind viața și opera
bardului a întrecut de multe mii de ori numărul paginilor operei
canonice, așa cum o prezintă ediția firs folio, 1623, plus adăugirile
ulterioare. Simplul fapt de a porni la o „revizitare” a operei lui
Shakespeare cu convingerea că se mai poate spune ceva nou este
o faptă de laudă. Dar cartea lui George Volceanov atinge, fie și
tangențial, nu numai opera propriu zisă, ci și o bună parte din
exegeza prilejuită de aceasta.
Din acest punct de vedere, se cuvine subliniată și referirea la
textele autorilor români și la traducerile românești, dar mai ales la
faptul că însăși retraducerea și publicarea seriei de opere a suscitat o importantă acțiune de revizitare a textului canonic. Fiecare
piesă a fost însoțită de o prefață consistentă și de numeroase
note, cam o sută la fiecare text, la care s-au ostenit atît traducătorii, în frunte cu profesorul, desigur, cît și numeroși critici specializați în literatura elisabetană.
Aceasta a fost un mod indirect dar foarte eficient prin care autorul volumului și inițiatorul seriei de opere a conturat, pentru
limba română, un Shakespere pentru Mileniul III. Așa cum puține
limbi europene dețin. Cartea lui George Volceanov este, de fapt,
inseparabilă de seria Opere și de consecințele pe care această
serie le-a avut la nivelul exegezei.
Activitatea de cercetare și traducere întreprinsă de George
Volceanov asupra lui Shakespeare numără de pe acum multe
decenii și a fost dusă în paralel cu traducerea de către el a altor
opere importante din literaturile engleză, americană și maghiară.
Este remarcabil că, după acești mulți ani în care a practicat traducerea și a scris eseuri mai ales în limba engleză, inclusiv prima
ediție a tezei, George Volceanov intră în literatura română ca un
redutabil eseist. Trebuie în acest sens să îl felicit și pentru nominalizarea ca „Scriitor al lunii decembrie 2020”, în cadrul programului „Scriitorul anului” al Uniunii Scriitorilor, care se va încheia
cu a cincea Gală, la finele lui 2021.
Ceea ce este de dorit acum este ca, în teatrele redeschise după
un an dificil, de blocare, publicul să aibă din nou acces la un
Shakespeare pentru epoca noastră și în limba română de azi. Astfel acțiunea inițiată de George Volceanov, în toată complexitatea
ei, va avea urmări efective la nivelul beneficiarilor ei cei mai îndreptățiți s-o aprecieze și să se bucure de roadele ei.
Se poate spune că traducătorul și eseistul conturează un
Shakespeare „al cititorilor și spectatorilor”, nu mai puțin unul genial, dar care se găsește cu adevărat în canonul său și în toate meandrele colaborărilor cu alți autori, comenzilor și supunerilor
politice ale epocii. Urmărind premisele și concluziile volumului,
vom constata că George Volceanov a reușit cu brio tot ce și-a propus. Putem spune așadar, în final, cu vorbele bardului: Cei care au
plătit aici intrare/ S-audă adevăruri spuse tare/Au nimerit la fix. Iar cei
ce vor/ Să stea pe locuri ieftine, ciopor,/ Și să-și dea seama despre ce
e piesa/Au dat un șiling făr’ să pice mesa! (Henric al VIII-lea, Prolog,
trad. H.G.).
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±tefan Mitroi a înviat

Î

HoriA GârbeA

n război, la Dorohoi, s-a născut Ștefan Mitroi. Ar fi un început bun pentru o cronică la un volum de versuri.
În realitate, Ștefan Mitroi s-a născut mult
mai la sud, în județul Teleorman. S-a născut
totuși în vreme de război, pentru că războaie au fost mereu. La nașterea lui Ștefan
Mitroi, tocmai începuse războiul în Vietnam.
Forțele din nord, conduse de un alt poet, Ho
Și Min (un singur poet, nu doi cum s-ar
crede după nume), voiau să elibereze Vietnamul de Sud. Iar acesta nu voia să fie eliberat.
Născut în timpul acestei încleștări, viitorul poet a trebuit să capete o fire combativă și justițiară. Așa că a studiat dreptul,
în timp ce devenea și poet. Prozator a devenit mai tîrziu, dar marile lui premii, inclusiv cel al Academiei, le-a primit pentru
romane. Între timp a scris și teatru. Dacă
Alexandria ar fi avut teatru, în mod sigur
piesele sale s-ar fi jucat acolo. Dar așa a
trebuit să se mulțumească și cu Teatrul
Național din Iași, cu Teatrul din Giurgiu și
cu altele. Cert e că figurează în Istoria Dramaturgiei Românești a lui Mircea Ghițulescu.

Via\a lumii cu
Ioan Moldovan

S

Deși ipostaza de poet este în opinia
mea cea mai avantajoasă pentru Ștefan
Mitroi, autorul a adunat mai puține volume
decît cele de proză, acelea avînd și ele o
componentă lirică, amintind pe-alocuri de
conjudețeanul Zaharia Stancu, pe lîngă
partea rural-moromețiană.
Volumul de poezie cel mai recent (Pre gătiri de înviere, Editura Junimea) îl găsește
pe Ștefan Mitroi cu degetele prinse în valțurile timpului. Așa își intitulează Ioan Holban priceputa prefață în care îl pune justificat pe poet sub semnul spațiului identitar rural, sudic. În cîmpia jalonată de salcîmi,
un scriitor poate să aibă nostalgia infinitului,
să simtă, ca Dali, persistența memoriei și să
vadă fantomele părinților și bunicilor.
Poetul se închipuie nenăscut sau, dimpotrivă, foarte bătrîn, depășindu-și în vîrstă
toate rudele. El se pregătește foarte serios
de înviere. Moartea și morții din propriul
neam constituie o obsesie, ca la Cristian Popescu. El se vede în continuitate, un viitor
înviat într-o lume de dincolo, dar care are
raporturi palpabile cu ceea ce rămîne dincoace. Poezia volumului este tributară
amintirii, memoriei și, brusc, sare în viitor, ca

pre deosebire de înaintașul său Miron
Costin, care a scris poemul filosofic Viața
lumii, Ioan Moldovan caută să-și imagineze
o viață fără lume, una a ieșirii din lume și mai ales din
lumesc (Viața fără lume, Editura Junimea). Sigur, și
volumul lui Ioan Moldovan are o componentă filosofică și tot una de nuanță sceptică deși, față de Miron
Costin, Ioan Moldovan a avut parte de o viață mai
lungă, trecînd deja de frumoasa bornă 70. În plus și mai
ales, deși nu e hatman sau logofăt, nici nu poate avea
ghinionul de a fi decapitat. Dimpotrivă, a fost recent
promovat la dregătoria de bibliotecar.
Ioan Moldovan nu numai că a fost premiat multiplu, dar s-a bucurat de-a lungul unei cariere începute
demult și continuate glorios vreme de vreo 50 de ani,
de numeroase exegeze din partea unor critici reputați.
Echinoxist optzecist, el are cîte ceva din trăsăturile majore ale promoției sale, dar și-a păstrat mereu o puternică marcă personală. Volumul recent, pe care îl
consider unul dintre cele mai bune ale lui Ioan Moldovan, este un pandant subtil la cel cu care a debutat
în anul 1980: Viața fără nume. Azi, spre deosebire momentul cărții juvenile de acum 40 de ani, Ioan
Moldovan are - pentru că și l-a făcut - un nume, ba
chiar un renume. La care mai că ar renuța pentru a se
claustra și a face din lume o absență. Sub aparențe lu-

și cum valțurile lui Ioan Holban s-ar accelera
brusc și autorul s-ar pomeni într-un timp ce
nu a venit.
Unele poeme concentrate sînt practic
niște aforisme lirice: cînd mori/ nu trece doar
timpul vieții tale/ trece tot timpul! Sau: Viața:
un pui de somn!/ Adevăratul somn/ e după.
Alteori poetul își amintește că este și prozator și se întinde confortabil la povești, precum în lungul poem epic Îngeri și cîrtițe.
Cîrtițele ies din pămînt și devin îngeri iar îngerii, unul cîte unul, intră în pămînt, sapă
galerii și fac mușuroaie. Oamenii nu observă nimic din acestea așa că poate am și
eu cîrtița mea păzitoare. Singurul care se
prinde de inversiune este Dumnezeu care,
practic, fiind cunoscută ascuțimea, le schimbă doar numele între ele. Parabola e limpede: dacă pui un înger într-o galerie de
cîrtiță se va comporta ca atare, dar și invers.
Poezia din Pregătiri de înviere este limpede, elegantă, îl exprimă pe poet ca eu
sensibil, creator cu forță și imaginație. Putem spune că Ștefan Mitroi a (re)înviat ca
poet. Adevărat a înviat!

dice, poetul cochetează cu macabrul. Poate viața fără
lume este - vorba cuiva - pseudonimul morții: Gândește-te la mine!/ Gândește-te la mine!/ Îmi șoptește
Dânsa dintr-o raia de albine/ în care orice menestrel e
minor./ („O, vino, odată, măreț viitor!”/ Nu mă pot
abține)/ Și – nu se mai întâmplă nimic.
Față de alte volume ale lui Ioan Moldovan care
mizau pe antilirism, sec prozaice, cu descripții despodobite și făcute anume să nu pară prea atractive,
acesta demonstrează că poetul poate apela cu succes
la tehnici variate și seducătoare. Mai multe texte au
forma unor sonete italiene, apar poeme minimaliste,
în trei versuri, cu nuanță de haiku. Unele poeme poartă
același titlu: Dragă, fiind niște false epistole, fără mari
efuziuni, dar destul de tandre.
Se confirmă că poetul, oricît de disimulat sub refuzul naturii sale, rămîne o fiară lirică, iar natura sa ferină iese de sub camuflaj. Universul pe care și-l asumă
creatorul este unul mărunt, semi-închis, autorul se
joacă mai mult cu timpul decît cu spațiul, se deplasează mai bucuros pe axa vremii decît dintr-un loc în
altul.
Concluzia e clară: viața lumii poate fi imaginată fără
Miron Costin, dar viața fără lume nu poate fi imaginată
fără Ioan Moldovan.
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Venerarium – distopie §i ucronie...

C

u Venerarium (Editura Neuma,
2020), Răzvan Nicula lasă impresia unei renașteri, a unei reîntoarceri la punctul zero al aventurii literare.
Niciun indiciu asupra activității literare de
până acum (romanele Pedeapsa cerului sau
alte volume). Simbolic, s-ar putea spune că
Răzvan Nicula este varianta masculină a
zeiței Afrodita/ Venus/ Venera, cea născută
din spuma mării, el născându-se din spuma
sensurilor oceanului de cuvinte.
Este clar că Venerarium nu este o carte
indiferentă pentru biografia scriitorului Răzvan Nicula. O dovedesc detaliile, meticulozitatea cu care a construit-o, plecând de
la imaginea de pe copertă, cu sugestia celor
două universuri care se întrepătrund și pentru care trebuie cheia potrivită, cu simbolismul deschiderii ce trimite la Veneralia, sărbătoarea din aprilie a zeiței. E o provocare, o
mănușă aruncată cititorului pentru a-l forța
să găsească, să afle cheia potrivită pentru a
păși în universul creat, pentru a-i urma drumul și cărările, pentru a-i descoperi semnele, pentru a-i descifra simbolurile și a afla
sensurile.
E, apoi, dispunerea celor opt proze, de
la Deșteptarea, trecând prin universul conturat în Virgo, Veșnica amintire, Motofletele
anului, Zidul verde, Titanul, Orașul care venera carnea, pentru a ajunge în Lumea zeilor.
Există în toate o intenție simbolică, mergând până la parabolă.
Titlul ales are misteriile lui, misterii ce
duc în mitologia greco-latină, misterii ce vin
din asocierea imaginii plastice cu cea lingvistică. Venerarium dezvoltă o multiplicitate
de interpretări, multiplicitate ce se bazează
pe ambiguitatea pe care H. Friedrich o așeza ca principiu fondator al structurilor moderne. Prima sugestie ar trimite la Venera/
Venus/Afrodita, zeița născută din spuma
mării, al cărui nume era explicat de Platon,
prin contaminarea a două cuvinte: afros
„spumă” și diminutivul dio“a se scufunda”.
Romanii îi dedicau o sărbătoare, Veneralia,
ceea ce leagă numele zeiței de luna aprilie.
Numele lunii aprilie vine din lat. aperio,
aperire care înseamnă „a deschide” și marchează metafora prin trecerea de la denotație la conotație. Asupra simbolismului
începutului/deschiderii meditează Ovidiu
în Fastele (Cartea IV): „Pentru că, nu-i așa,
primăvara le deschide pe toate și/ Frigul cel
aspru, ce până atunci le ținuse strânse, ei i se

ANA DOBRE
supune/ Și glia, gata să nască, atunci se
deschide”. Venus/Venera își pune amprenta
asupra iubirii, asupra întregii firi: „Se spune
că primul îndrăgostit ar fi căutat în fața unor
porți închise/ Un cântec de veghe când fata
i-a refuzat noaptea de amor/ Și asta fu elocința să rogi, să implori o neînduplecată,
crudă copilă,/ Și oricine, de-atunci fu elocvent pentru cauza sa./ Prin ea, prin Venus,
au apărut mii de arte;/ Se spune că multe
arte, ce mai-nainte fuseser-ascunse, au fost
descoperite prin râvna de a plăcea”. Imaginea zeiței se asociază primăverii și tinereții, începutului unei vieți pline de iubire:
„Frumoasa Venus vrednică-i de un frumos
anotimp./ Și cum îi e obiceiul, ca și atunci îl
urmează pe Marte ale ei”.
Venerarium este un adjectiv, cu formă
omonimă la acuzativ, masculin și neutru,
putând fi asociat, șadar, unui complement,
ceea ce-l pune pe autor în poziție de subiect, contemplator al lumii văzute ca universuri intersectate, confluente, pentru a fi
venerat(e). Totuși, atitudinea naratorului nu
este întotdeauna de venerație, în sensul
respectului, al cinstirii înalte, al manifestării
unei absolute prețuiri față de o instanță, fie
terestră, fie divină. Excesul de venerație se
transformă în contrariul ei.
Modul în care își construiește/scrie Răzvan Nicula prozele îl arată ca pe un Ianus
bifrons, preocupat de poveste, de crearea
sugestivă de viață prin crearea de oameni,
preocupat, însă, și de meditația asupra întâmplătilor, faptelor de viață. Scriitura lui are
această imagine a luminii și a umbrei: ceva
se impune ca prim-plan, o aparență, vârful
unui aisberg, dar ceva rămâne în umbră, învăluit în falduri care trebuie date la o parte
pentru a ajunge nu numai la esența imaginii, ci la chintesența ei.
Deșteptarea, de exemplu, prima proză,
nu este doar o trezire pentru a începe o
nouă zi; e o trezvie pentru a începe o nouă
viață. Prima frază reține acest simbolism: „I
se păru că aude o șoaptă nedefinită”. Iată,
așadar, sugestia fizicii vieții și a metafizicii ei.
Personajul pare că se află pe o falie, între
două universuri: unul concret, pe care îl
simte, altul indefinit, pe care-l presimte. În
lumea concretă în care se trezește, gândul
profan îl duce la conștientizarea tezei lui
Nietzsche: „Dumnezeu a murit!”. Și, dacă a
murit, totul devine posibil, în bine sau în
rău: „Puterea de a crea și puterea de a dis-

truge. Puterea de a dispune. Puterea de a
sta în picioare. Puterea de a fi el”, oricare dintre puteri, „măcar una”. În lumea indefinită
pe care o presimte, absența lui Dumnezeu e
un preludiu al răului, de unde spaima existențială. Aceasta este o altă lume în care
înțelege semnul: „Se trezise să moară”...
Există o continuitate de ideatică între
proze. Virgo, cea de-a doua, continuă meditația asupra lumii:„Lumea, așa cum o știa
el, se sfârșise de mult”. Acest sentiment al
sfârșitului este copleșitor, întrucât îl pune în
situația de a alege. Iar el, Joachim, alege„să
se ascundă într-un sine pe care nu îl împărtășea nimănui”. Singurătatea, cu sau fără
mizantropie, ca soluție de salvare a eului/
sinelui. La această singurătate, Joachim
ajunge, ca toți mizantropii, de altfel, după o
serie de deziluzii. Dar cea mai mare deziluzie este trădarea femeii pe care o iubește.
Din acest moment, destinul lui se transformă în subdestin, iar meritul epic al lui
Răzvan Nicula este acela de a sonda veridic
și verosimil, la modul dostoievskian, abisurile sufletești.
Trecerea, condiția efemeră, moartea
sunt preocupări tematice în Veșnica amintire. Răzvan Nicula meditează asupra dublei
semnificații a morții: moartea fizică, ireversibilă, și moartea spiritului, reversibilă,
pierderea ideilor, a inspirației reprezentând,
simbolic, tot o moarte. E un mod dramatic
de a pune problema condiției scriitorului în
lumea de astăzi, secularizată, mercantilă,
acaparată de pragmatic, fără preocupare
pentru ideal sau absolut. Secvență cu secvență, Veșnica amintire se transformă într-o
satiră caustică.
Tematica se reia, dintr-o altă perspectivă
în Motofletele anului. Lumea și-a pierdut„culoarea azurie a visului” și, odată cu aceasta,
și visătorii. Dominant este întunericul – al
spiritului, al gândului:„Întunericul coborâse
în lume și își făcea tot mai simțită prezența”.
Coborâm într-o ucronie, într-o lume sub
semnul scrisului, Republica scrisului, în care
se proclamă dreptul la idee, dreptul la gând.
Toți oamenii încheie contracte de scriitor.
Proliferarea scriitorilor transformă ucronia
în sarcastică distopie. Consecința:„Oamenii
erau atât de ocupați să scrie încât uitau să
citească”. Premiile nu mai validează valoarea, ci nonvaloarea. Motofletele anului este
impostorul din literatură. Scopul vizat este,
de fapt, descurajarea nulităților și revigo-
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rarea scriiturii autentice: „Majoritatea literaților, știind că vor fi batjocoriți în public,
acceptau să renunțe la slove și să încaseze
premiul cel mare. Și, văzându-se bogați, nici
nu mai simțeau nevoia să scrie”. Răzvan
Nicula este optimist în privința soartei literaturii și a literaților:„Cititul redeveni modă
și scrisul chin. Aerul deveni respirabil. Și
orizonturile se deschiseră din nou, căpătând claritate”.
Zidul verde este o alegorie despre dezmărginirea spiritului prin puterea gândului creator: „Uitase să mai privească, din
când în când, spre înălțimile cerului. (...)
Anna uitase să mai privească stelele care
licăreau neobosite deasupra spectatorilor”.
În țesătura epică se poate decela mitul
Meșterului Manole, prin reinterpretarea
simbolului jertfei în creație, simbolizată, în
legenda populară, prin femeie. Anna lui
Răzvan Nicula nu este femeia sacră care întreține visul de creație al bărbatului până

la totala ei absorbție, ci îl inhibă pe Stephan, artistul reflexie originală a lui Manole, părăsindu-l pentru propria creație,
pentru a se regăsi pe sine. Reinterpretat,
motivul jertfei conduce, însă, tot la ideea
de moarte. Artisul este părăsit; pentru el,
plecarea Annei echivalează cu o moarte.
Răzvan Nicula nu accentuează tema artistului, a dramei lui, ci insistă pe tema jertfa
femeii. Creația nu înseamnă doar creație
de valori spirituale, ci și, sau, mai ales, ajutorarea semenilor.
Lumea oamenilor ar putea deveni lumea zeilor:„Stelele pe cer muriseră și ajunseseră pe pământ. Și pentru că nu mai
aveau loc unele de altele, încercau să se
trimită înapoi în cer”. Lumea zeilor este un
fel de sinteză, o concluzie epică din perspectiva omniscienței unui narator, regizor
universal. Concluzia este amară: omul este o
R De aici, plânsul lui Răzzeitate degradată.
van Nicula:„Nu plângea pentru el. Plângea

De la literatur[ la psihologie

S

MONICA GROSU

ituat în rândul noului val de
prozatori, Răzvan Nicula este
un autor în plină afirmare literară, care a experimentat atât liricul, cât și
epicul, într-o continuă căutare de forme și
paradigme. După debutul din 2009, cu
volumul Nevermore sau Incursiune pe drumul spre Nciodată, au urmat romane sau
cărți de proză scurtă, venite în paralel cu o
activitate publicistică, deloc încorsetată
într-o singură direcție. La fel, cărțile sale
dau curs unor abordări diferite ale existenței umane, pornind de pe fundamente
religioase, psihologizante sau filosofice. Titlurile care îi creionează o traiectorie literară cuprind cele două romane Pedeapsa
cerului (2014) și Pedeapsa cerului. Alter ego
(2019), volumul de versuri Uitarea mea de
mine (2017), precum și cărțile de proză
scurtă sau eseu, Din gândurile nopții
(2015), Abisuri (2017), Diagramele unor
vieți risipite (2018).
Din această ultimă categorie face parte și recenta apariție, Venerarium (Editura
Neuma, Apahida, 2020), o culegere de
proze scurte, excluzând divagația în favoarea unui limbaj tranșant, adeseori
frust, ce imprimă textului un realism cotidian. Nu lipsite de simboluri, aceste proze
se păstrează în zona verosimilului, unde
personajele își trăiesc dramele în analize

de o extremă luciditate. Deschisă spre
zona psihologiei, literatura lui Răzvan Nicula alunecă, de această dată, chiar spre
sfera patologicului, fiindcă, în mod cert,
personajele sale (masculine îndeosebi) își
găsesc cu greu dragostea, dacă o găsesc,
însă căutările acestora explorează mai
mult sinele decât oferta feminină exterioară. Relațiile, mai mult ocazionale, se
păstrează în zona carnalului și chiar a
moravurilor ușoare ce nu conduc la mult
declarata liniște patriarhală.
Realitatea nudă face loc uneori și
freneziei argotice sau lipsei de pudoare a
vreunei confesiuni sub aburii mahmurelii,
dar, ca o tehnică generală, finalul povestirilor învăluie și mai mult destinele în întuneric, împingându-le în mister sau în
moarte. În schimb, se ridică în aceste momente întrebări de ordin filosofic sau
existențialist privind destinul uman, determinările social-economice, raportul
dintre voință și realizare. O anume neliniște, chiar neașezare, bântuie personajele definitiv claustrate într-o lume a
neastâmpărului sexual și a dorinței de
căpătuire, pe de o parte. Căci, pe de altă
parte, o categorie nouă ivită de sub lupa
naratorului este cea a artiștilor, sculptori
nefericiți, scriitori în căutare de inspirație,
gazetari dornici de faimă și putere. Așadar,

pentru zeii care cerșeau, pentru cei înfometați, pentru cei suferinzi”.
Simetria compozițională se străvede
în reluarea, prin interogație, a tezei lui
Nietzsche: Dumnezeu a murit?...
Proza lui Răzvan Nicula este febricitantă, profundă, interogativă, în ciuda aparenței enunțiative. Scrisul este chin, când artistul este preocupat de găsirea acordului
optim între adevărul vieții și cel al artei. Dincolo de aceste povești care au și histoire și
discours, se simte participarea intensă la
creație și dorința de a transmite acestei lumi
marile valori ale umanității, în primul rând,
iubirea.
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o lume pestriță, insolită adeseori, cam fără
rădăcini, vibrând încoace și încolo în
căutare de experiențe definitorii, revelatoare, și sfârșind zdrobită sub roțile de buldozer uniformizant ale destinului, ale
timpului.
Cele opt proze scurte pornesc de la un
nucleu ideatic sau evenimențial și se îndreaptă apoi, tot mai ferm, spre psihanaliză, spre autoscopie, într-o mereu reluată
tentativă de cunoaștere a sinelui și a demonilor care stăpânesc conștiința umană.
Nevoia de ascensiune spirituală a unor
eroi este adeseori zădărnicită de propriile lor închipuiri și temeri. Mintea le este
compusă din ascunzișuri bine tăinuite și
memoria afectivă îmbibată de momente
și experiențe nefericite, care i-au condus
spre diverse anomalii sociale. Misoginismul este o constantă și un bun exemplu
în acest context, căci mai multe personaje
masculine din carte îl împărtășesc. Evaluarea comportamentală și mentală a acestora ține, cum menționam, mai mult de
sfera patologicului, înfățișând o lume
tarată și profund afectată moral, pe care
adeseori autorul o prezintă cu o detașare
ironică.
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Interesantă este și lumea celor care scriu
sau își doresc faima de scriitor. În acest sens,
este imaginat un premiu, „Motofletele anului”,
pentru cea mai proastă carte, premiu ce condiționează autorul, în schimbul unei sume de
bani, să nu se mai întoarcă la masa de scris. În
acest fel, s-ar realiza o purificare a pieței de
carte, s-ar executa mediocritățile și literatura ar
câștiga din nou prestanță. S-ar găsi iar cititori,
căci și așa scriitorii nu se citesc între ei, spune
autorul. În plus, „din pricina cererii imense de
hârtie pădurile începuseră să rărească, asemenea cititorilor, iar scriitorii se înmulțeau. Oamenii erau atât de ocupați să scrie încât uitau să
citească. Dar scopul fiecăruia nu era să fie citit,
ci să scrie.” În proiecția utopică a noii vieți literare, pădurile ar crește în densitate, înfingându-și „rădăcinile în inima pământului așa cum
o făceau noile cărți în inima cititorilor. Cititul redeveni modă și scrisul chin. Aerul deveni respirabil. Și orizonturile se deschiseră din nou,
căpătând claritate.”
O poveste interesantă este și cea a lui
Amedeo Gârbaciu, un bătrânel de vreo 70 de
ani, care se mută într-un orășel de provincie
pentru a-și căuta liniștea necesară... scrisului!
Prieteni avea puțini, cititori mai deloc, dar avea
inamici, în frunte cu primarul localității. După
moartea scriitorului, în lipsa vreunui moștenitor, vechea sa locuință traversă adevărate
metamorfoze, de la casă memorială, la cârciumă, apoi deveni restaurant vânătoresc și, în
ultimă instanță, firmă de pompe funebre, cu
care fusese îngropat și vechiul rival, primarul.
Jocul de limbaj și ironia persiflantă conferă întâmplărilor nu doar aerul unor bizarerii, ci și suflul unei realități atât de izbitoare în alegerile și
prejudecățile sale.
Cu o viziune de ansamblu asupra evenimentelor și a umanității care le animă, Răzvan
Nicula pare să creioneze o lume ce se pierde,
ratând șansa majoră a experienței spirituale
(poate doar Ana, eroina din Zidul verde, să-și
poată prelungi viața de cenușă la rădăcina unui
copac). În genere, personajele sale luptă cu un
sine tumultuos și autodistructiv, profesorul
Joachim (Deșteptarea) fiind exemplul cel mai
potrivit, un caz tipic de psihologie tulbure și labilitate, cedând ispitei de a îndeplini o misiune
kamikaze, nu din fidelitate față de Allah, ci pentru promisiunea celor șaptezeci de fecioare.
Noul volum al lui Răzvan Nicula, Venerarium, invită la introspecție, chiar la o descindere
în zonele cele mai întunecate ale conștiinței,
unde fierb mocnit fantasmele unei interiorități
rănite, complexate și frustrate, precum și o
nevoie stringentă de redefinire a naturii uma ne. În mod evident, lectura fiecărei proze în
parte dezvăluie un bogat univers psihologic,
afectiv, meditativ, căci așa cum precizează
Horia Gârbea pe coperta a patra a cărții, „autorul își propune mize mari pentru textele sale.”


Trecutul ca o umbr[
furi§at[ în zori
ioAn HolbAn
„Sunt bătrîn acum şi singur ca un
pustnic/ Eu şi smochinul de la fereastra cu păianjeni/ Vara se străduie cît
poate el/ Face nişte poame mărunte,
repede scuturate/ Cu pieliţă zbîrcită,
schimonosită, posmogită/ Toamna se
ridică pînă la un stat de om, are şi
umbră/ Şi mă grăbesc să-l învelesc în
saci de gunoi, negri/ Să nu-l prindă viscolul, nu mi-aş ierta-o niciodată/ Mai
departe nu-i decît un ciot zgribulit/
Băgat în seamă numai de cîini, le găsesc urmele pe zăpadă/ Apoi iarăşi dă
rădăcini cu mai mulţi lăstari, mai multe
speranţe/ Gata să cuprindă soarele între ramurile pline de sevă/ Și frunzele
acelea ciudate, ca nişte palme întinse
spre cer/ Pînă cînd iarna îl ajunge din
nou şi din nou/ Înainte să rodească cu
adevărat/ În fiecare primăvară mă aştept să-l găsesc, sub folie, îngenuncheat/ Dar nu. Nu, nu.../ Să vedem ce
va mai fi“. În această imagine a smochinului sterp se regăseşte fiinţa în
poezia lui Răsvan Popescu din volumul Pisici pe acoperiș. (Editura Cartea Românească Educaţional, 2020);
cum se vede, în Smochinul tatălui
meu, poemul care, deschide această
admirabilă carte de poezie şi mărturisire, smochinul nu (mai) este simbolul
fecundităţii, al atracţiei sexuale şi al
iluminării spirituale; e, mai degrabă,
pomul blestemat să nu aducă roade,
din simbolistica biblică a Evangheliilor
după Matei şi Luca, un simbol al omului care, cum spune Ivan Evseev în Enciclopedia simbolurilor religioase şi
arhetipurilor culturale, fără credinţă
şi fără fapte bune, nu este demn să trăiască pe faţa pămîntului: un biet ciot
zgribulit, cu speranţe născute într-o
vară prea scurtă, retezate de viscolul
iernii, lăsînd cîteva fructe zbîrcite, schimonosite, posmogite - atît şi astfel
este condiţia umană pe care o explorează poetul, cel care, răscolind prin
dulapurile şi sertarele vechi ale trecutului, în căutarea unui înţeles al lucrurilor, rătăceşte, în fond, într-o lume

golită, vidă, identificîndu-se în imaginea lui Cain călătorind prin pustia propriei vieţi: o alergare în cerc, în căutarea unei comori care să-l facă bogat şi
liber: „Uite ochelarii de tocilar, ca nişte
lupe/ Și aparatul de îndreptat dinţii/
Capacele de bere, tocite cu piatra/
Numai bune de jucat pe străduţele
dosnice/ Mingea de ping-pong, patinele ruginite,/ Și praştia cu zgîrci pentru vrăbii/ Pe care nu le ocheam niciodată/ Trotineta cu rulmenţi, uruia
îngrozitor la vale/ Am şi acele de dat la
peşte, muzicuţa, briceagul,/ Și chiştoacele palmate în curtea şcolii/ Acum
ştiu, nu există nici o comoară./ Nici o
altă comoară“ (Comoara).
Aceasta este acasa căutată, în tovărăşia speranţei şi, deopotrivă, a îndoielii, un spaţiu fiinţial năruit, unde
protagonistul liric din Pisici pe acoperiş, rămas fără adăpost, asemeni cîinelui pe care, cum se spune în primul
poem al cărţii, Cîinele, însuşi Dumnezeu l-a aruncat în curtea casei părinteşti ca pe un dar, o danie la prohodul
(pe)trecerii vieţii: „Dimineaţa l-am găsit
printre brusturi, tîrşind un picior/ Tremura de la fulgerătura de azi-noapte,
a fost urgie/ Are toate şansele în viaţă,
potaia/ Şchioapă, puricoasă, păduchioasă/ Cu un ochi mai mare şi unul
mai mic/ Vecinii zic că e însemnată/ Şi
fată pe deasupra!/ Ce frumoasă e viaţa
cînd începe!/ Tatăl Nostru, acu să te
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văd/ Aşa o rezolvi Tu, mi-o pasezi mie/
N-o s-o vrea nimeni, nici de probă/ Să
mîne o oaie, un miel beteag/ Să păzească
un coteţ de găini jumulite/ Nu mai vin
vulpi, dihori, jivine/ Mînate de foame prin
troiene/ Nici pădurea nu mai e, nici nămeţi/ Şi nici hoţii de lemne/ De ţărani ce
să mai vorbesc/ Rîcîie pămîntul prin Italia,
Spania/ Învaţă curcuma, şofranul, tumerlicul/ Ne-am obişnuit să fim minimalişti/
Fără croitor, cizmar, potcovar, curelar/
Măcar lăutari să mai fie...“: cîinele, un simbol foarte puternic în lirica lui Răsvan
Popescu este, aici, animalul htonian, însemnat, care vesteşte moartea şi călăuzeşte sufletele spre lumea de dincolo:
imagine derizorie a Cerberului care păzeşte intrarea în infern, potaia din curtea
casei părinteşti ce „se lasă într-o rînă“, ca
şi cîinii rămaşi de izbelişte în mahalaua
veche dărîmată din Clei de oase ori „cîinele legat cu o sîrma de coadă, priponit
de gard“, în „vechea casă părintească“,
într-un sat miner, din Pușca cu sare
trans-figurează o lume şi fiinţa sa:
aceasta este comoara care îl face bogat şi
liber pe Cain, rămăşiţele unei lumi surpate, într-un inventar al deriziunii, consemnat de un înger carantinat, cum se
spune în De dragoste, specialist cu experienţă în relaţii destrămate: „Stocuri de
obiecte inutile, uitate-n garaje, debarale,
sertare/ Ca nişte mărturii scoase la mezat
la cele mai mici preţuri/ Un inel de logodnă, o fotografie alb-negru cu miri/ Un
rucsac de copil ca un marsupiu, un skateboard,/ Papuci desperecheaţi, patine, o
zgardă de pet, o lumînare de tort/ Un
disc de vinil, o floare de plastic/ O carte
poştală cu cămilă, dintr-o vacanţă super
tare/ O maşinuţă cu pedale, că tot nu se
mai poartă, azi e cu tablete/ Şi chiar un
balon cu heliu, de Valentine’s Day/ Vino şi
tu cu ordinul de res- tricţie, pătat de scuipat, îl punem în ramă/ Aduc şi eu peria ta
de dinţi, uitată-n viteză/ Cînd celălalt te
claxona la poartă/ Nu te criza, acum sunt
bine, nu mă mai sinchisesc/ După atîtea
pilule de spălat pe creier, inspir, expir şi
nici nu ştiu cînd trece ziua/ Oricum, îţi
mulţumesc că ai venit, aşa ocupată cu
noua ta viaţă/ Asta ca să fiu rău, e Mercur
retrograd, nu te superi/ Arăţi ca un angajat la salubritate cu halatul ăla boţit/ Mai
voiam să-ţi spun ceva în legătură cu noi şi
te las să pleci/ Adineauri mi se părea important, sunt aşa confuz/ Uită-te la mine,
mai departe ştiu/ Întotdeauna mai rămîne ceva care să unească/ Şi în care ne
putem regăsi/ Oricît de mărunt, de firav,
de kitseh/ Poate da timpul înapoi/ Chiar
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dacă noi n-am înţeles ce aveam/ Poate că
alţii, poate că altfel...“ (De dragoste).
Ironii demolatoare, notaţii sarcastice,
o mare lehamite şi, mai ales, o imensă dezamăgire tutelează poemele din Pisici
pe acoperiş; ţinta şi originea lor? Noua
religie a „corectitudinii politice“ („am voie
să spun negru?“, se întreabă poetul după
lectura unei „pastişe“ inspirate de Jules
Verne), neantizarea fantasmei omului de
hîrtie, între cărţi poştale, facturi, etichete,
pliante, prospecte, prăbuşirea sub ruinele spaţiului fiinţial a figurilor luminoase
dintr-un trecut ca o umbră furişată în zori
ori, iată, ca o întrupare a ceţii, căutate
precum Iisus, mărgăritare în containere
(bunicul preot din Coliva bunicului
meu, mătuşa cu ochi orbi din Mireasa,
străbunicul, Învăţătorul care avea „o carabină cu glonţ“, arestat de comunişti, din
Puşca cu sare), fiinţele gregare din
Plauri în vînt, lumea care şi-a uitat trecutul şi care asumă, abulică, prezentul
distopic şi pentru care viitorul e „ceva sezonier“ din Simptoma, acasa pustiită, înstrăinată, aruncată la groapa de gunoi a
oraşului, cu bucăţi rupte „dintr-o viaţă de
om“, în sfîrşit, oamenii înşiruiţi unul după
altul, într-o caravană a catîrilor care se
prăbuşesc sub povară şi a „cărăuşilor sub
molime“: peisaje contemporane, ca nişte
reportaje de la faţa locului: „Praful s-a ales
de satul miner/ Colonia s-a pustiit, grădinile n-au mai rodit/ Carbonifera s-a închis, că nu mai renta/ Aşa depăşim noi
epoca combustibililor fosili/ Și ce punem
în loc?/ Tinerii şi-au găsit de lucru la fabrica de carne/ Răsărită pe vechile halde,
ca o ciupercă/ cot la cot, la tranşat carcase,/ Pînă seara, cu maţele pe jos/ Fetele
de la lămpărie au plecat ia îngrijire bătrîni./ E treabă serioasă, organizată-n
ture, fac cu schimbul la cîteva luni/ Au
chiar autobuzele şi vagoanele lor de Austria/ Ortacii bătrîni au ajuns stîlpii cîrciumii/ Ultimele lor trăiri se consumă printre
navetele goale/ Alcoolul contrafăcut
sminteşte minţile, se dă şi pe caiet/ Pînă
vin ajutoarele sociale/ Uneori se revoltă,
se ridică brusc, bîiguie ceva şi apoi cad la
loc în abureală, amorţeală/ Seara nevestele îi iau acasă cu binişorul/ Cei rămaşi
singuri adorm cu capul pe masă/ Visează
galeriile nesfîrşite, hrana caldă de la intrarea în şut/ Și chiar şi marmeladă...“
(Puşca cu sare).
Răsvan Popescu face în Pisici pe acoperiş, ceea ce trebuie să facă un poet
adevărat: să depună mărturie, cu viaţa sa,
trans-figurată în poezie, despre vremea
şi lumea prin care a trecut.

Roman
de pandemie
GHeorGHe lăzărescu

R

omancier, nuvelist, poet, distins
profesor și ziarist, Adrian Costache își subintitulează noua carte „roman” (365 de zile. Anul când s-a
oprit ceasul. Roman de Adrian Costache.
Editura eLiteratura) și o trimite în lume cu
mesajul: „Rămâne cititorului dificila misiune de a o citi ca pe o reconstituire de
evenimente reale, biografice sau ca pe o
carte de ficțiune.” Într-adevăr, este greu să
decizi. Dar, în fond, distincția nu este importantă. Este nevoie și de realitate, și de
ficțiune pentru a înțelege o existență,
pentru a ști dacă „viața era chiar acolo și
nu în altă parte”. Căci această problemă,
perfect formulată în cuvintele lui Kundera
(ele însele inspirate, poate, din versul lui
Rimbaud), dă înalta miză a operei și o străbate pe de-a întregul. Îl îndeamnă la asemenea reflecții pe narator o experiență
dramatică: se îmbolnăvește grav și primește verdictul că mai are de trăit 365 de
zile. De aici și titlul cărții.
Întâlnirea cu boala îl determină pe Andrei, care fusese toată viața un cititor și întâlnise frecvent moartea ca ficțiune, s-o
descopere ca realitate și să încerce să înțeleagă dacă existența lui, desfășurată sub
semnul unui „proiect al unei trăiri anume”,
într-o lume nesatisfăcătoare, a fost viața
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cea adevărată sau ar fi putut să fie „altfel,
fiindcă viața îl aștepta / «era» / «în altă parte»,
iar el n-a știut asta”.
Pentru a afla adevărul, autorul alternează sursele narative: distanțându-se de
el însuși prin utilizarea persoanei a treia,
revenind la sine cu ajutorul persoanei întâi
într-un jurnal contemporan cu suferința,
dar care face frecvente incursiuni în trecut,
privind fotografii din copilărie în care îi
vine greu să se recunoască - deși sau poate
tocmai pentru că de acolo s-ar putea naște
„chipul cel adevărat”-, investigând jurnalul
scris în anii ‘80, în care de asemenea nu se
mai recunoaște pe deplin, și reproducând
scrisorile unui prieten.
Pendularea între prezent și trecut înseamnă și o pendulare între cele două
ipostaze ale propriei personalități, ipostaze numite Adrian (numele dat de nașa lui)
și Andrei (cum îl chemau părinții, pentru
care prenumele lui din acte nu era unul familiar): „Erau oare în el două ființe”, fiecare
trăindu-și viața ei?
Sunt captivante pasajele memorialistice: copilăria, mersul cu caprele la păscut,
anii de școală din satul natal și din Ploieștiul anilor ‘50, șederea în gazdă la coana
Sofica și evocarea colocatarilor, duminicile
melancolice, internatul liceului, lecturile
preadolescenței, descoperirea prieteniei,
stagiul militar, admiterea la facultate. Este
tulburător episodul rătăcirii în noapte a
copilului revenit singur la Ploiești din sat și
coborât, din greșeală, la o haltă dinaintea
gării de destinație.
Un alt episod ce se reține, caracterizând perfect, prin grotescul lui, anii ‘80,
este acela al muncitorilor trimiși cu convocator, la ieșirea din schimbul de noapte,
la catafalcul lui Nichita Stănescu, fără să
știe cine a fost acesta.
Timpul își spune cuvântul când Andrei
își caută peste ani foștii colegi, revede
clădirea liceului, transformată în muzeu
ori își vizitează fratele (personaj-cheie în
alte opere ale lui Adrian Costache), bătrân
prostrat în fața televizorului.
Arta naratorului amplifică emoția din
episodul întâlnirii cu Genna, viitoarea soție, personaj a cărui prezență iradiază în
text (în ciuda faptului că apare foarte
puțin) prin ochii ei„extraordinar de vii”ori
prin câte o remarcă pătrunzătoare:„Poate
n-a avut forța necesară ! Și nici consecvența ta ! [...] Sau l-a doborât viața”, observă ea în legătură cu prietenul Petru.
Întâlnirea cu Genna, prima întâlnire cu iubirea, îl neliniștește inițial pe Andrei, care,
ca și Fred Vasilescu în relația cu Doamna
T., se teme de o schimbare a personalității,

ezitând să pășească în viața adevărată:
„Simțea că se dedica ei, dar o făcea parcă
într-un fel de teamă că ceva ireparabil i se
va întâmpla, că ceva se va schimba în el,
că va deveni altul, odată ce s-ar fi lăsat
prea din plin trăit de acel sentiment. Care
devenea tot mai viu și mai acaparator.”
Din viața autentică face parte și doctorul Octav, ale cărui relații cu naratorul
sunt departe de a se reduce la cele dintre
medic și pacient.
Există în carte câteva personaje (profesoara de limba rusă, diriginta, maiorul
Coca) care par să reprezinte, pentru narator, niște întâlniri esențiale,„ființele acelea
– multe, puține ! care-l urmăriseră de-a
lungul vieții cu o aură de bunăvoință și de
înțelegere, poate chiar și de iubire. [...] persoane care făceau parte dintr-o ordine
mai adâncă și poate mai adevărată a vieții
lui... Din existența cealaltă, dacă mai era
totuși vreuna, care rămânea doar în parte
trăită, fiindcă nu i se lăsa timp și loc pentru a fi trăită cu totul.”
Reiese că existența autentică înseamnă fericire. Sunt, în carte, două momente
în care aceasta a fost trăită cu adevărat.
Primul este situat în copilărie. Într-o sâmbătă de la începutul verii, mama îl cheamă
pe Andrei să se așeze alături de ea, pe
treptele casei, îi spune că s-a însurat vărul
lui, Ionică, și se întreabă gânditoare: „Oare
ce s-o alege de tine, maică, în viața asta ?!”
Un alt moment „în care ea, viața, era
chiar acolo și nu în altă parte!...” este acela
trăit cu intensitate la reîntâlnirea peste ani
cu Petru, prietenul din tinerețe.
Romanul epistolar al lui Petru este o
remarcabilă componentă a cărții, povestea unei prietenii. Coleg de clasă cu Andrei la liceul ploieștean, Petru vine din
Moldova și este inițial remarcat de narator pentru că aduce cu sine poezii de
Labiș. Cei doi se împrietenesc cu adevărat
după terminarea liceului, când se întâlnesc, învățători suplinitori, la aceeași școală din Călugăreni. Este una dintre acele
prietenii profunde care se nasc la tinerețe
între oameni care își caută, unul în celălalt,
în același timp, reflexul și contrariul care îl
completează. Drumurile lor se despart
însă curând, căci Andrei pleacă mai întâi
la armată, apoi la facultate, pe când Petru
devine profesor în alt colț al țării, unde se
căsătorește și devine tată a cinci copii. Distanța păstrează peste timp caracterul
ideal al prieteniei. Scrisorile, frecvente la
început, se răresc și ajung să fie despărțite
de ani în care fiecare dintre cei doi prieteni își trăiește viața. Ratarea lui Petru,
eșecurile, alcoolul, revoltele înăbușite pâ-
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nă la marginalizare de un sistem opresiv
necruțător conturează, pentru Andrei, o
altă variantă a existenței, tragică de astă
dată, iar moartea prietenului, vestită de
fiul lui, transformă această viață în destin,
după vorba lui Malraux, iar omul într-un
personaj care se reține cu emoție.
Trăiesc, în roman, și personaje episodice care concentrează drame sau existențe exemplare: călugărul Ghelasie, ieșit
de sub teroarea timpului; Floarea, gazda
lui Andrei de la Vâlcele, care își plânge fiul
mort, dar își neglijează fiica; socrii Floarei,
cuplu de bătrâni închiși într-o permanentă ostilitate reciprocă.
Cartea lui Adrian Costache are și valențe eseistice îndemnând la reflecție. Se
vorbește despre existență ca despre degradare individuală și conservare colectivă, despre moartea mitului, despre
toxicitatea unei egalități exagerate și forțate, despre bătrânețe, care „nu este altceva decât o continuă despărțire”și a cărei
tăcere se explică prin faptul că„tot ceea ce
era de spus, a fost spus”. Goana după fericire este văzută ca o formă de orgoliu a
omului modern.
Scriindu-și romanul în zilele pandemiei, autorul meditează asupra acestei
tragice experiențe colective, în care vede
o„criză severă născută din orgoliul enorm
al speciei”, al oamenilor care își imaginează că sunt „dumnezeii acestei planete
și ai propriului destin”și conchide: „Puțină
modestie nu ne-ar strica.” Subscriu.
În calitate de cititor, provocat de autor
în finalul romanului să dea un răspuns, aș
spune că personajul și-a completat viața
scriind-o și ridicându-i astfel orizontul
„undeva mai sus”. 365 de zile reprezintă o
evidentă dovadă în acest sens.
III
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Havuzul din gr[dina timpului

D

ANA DOBRE

eși arderea este motiv și laitmotiv, sugestie ce vine,
mai întâi din mottoul ales din Matthew Arnold („Nu
putem aprinde după nostru plac/ Acest foc care
mocnește în inimă./ Spiritul suflă, apoi tace,/ Sufletul locuiește
în mijlocul misterului.”) pentru noul volum Havuz (Editura Tracus
Arte, 2020), aspirația poetei Simona-Grazia Dima rămâne armonia, pacea lăuntrică, într-un loc în care „...E numai pace, briză și
tăcere densă”. Se conturează un paradis în care fluturii„visează-n
palmele deschise”, iar sufletul simte cu-adevărat „răcoarea
dimineții”. Cufundarea în acest paradis al liniștii, acolo, „la
izvoarele muzicii”, coincide cu dorul după o lume în care timpul
să-și înceteze lucrarea și să devină spațiu: „Cronos, cu pleoape
coborâte/ și cuiburi de lăstuni pe creștet,/ se scuză pentru întârziere/ și ne poftește înăuntru”. Astfel, se arată„cheagul lumii”:
„un tremur de petale, nu mai mult”.
„În inima de transparențe-a muzicii”, în armonia muzicii sferelor, în Edenul visat „prin artele rodirii”, are loc întâlnirea cu regele
timp, „cu trupul de pământ”. Este timpul fluviu, timpul care oferă
și i se oferă, interpretând subtil gândul înfiorat, poate, de spaima
trecerii. Acest timp îi oferă grația clipei suspendate, a prezentului etern: „...e doar pace, briză și răcoare”. Zidurile, limitele nu mai
contează („uși se lovesc de ziduri, singure...”), când în palmele
deschise eternului se dezmiardă fluturi, iar revenele sunt „ticsite
de semințe”.
Fragilitatea ființei umane, asociată tremurului petalei e o consecință a conștientizării integrării în complexa dimensiune a timpului: timpul havuz, timpul cascadă, timpul fluviu. Havuzul nu este
doar un element de decor asociat grădinii, cu simbolismul ei
compozit: destinul de care fiecare este direct răspunzător, marea
grădină a lumii, un paradis în destrămare, degradat, ci o sugestie
a aspirației spre dezmărginire. Ca-n metafora revelatorie a lui Lucian Blaga, timpul havuz desemnează proiecția în orizontul deschis unor trăiri îndreptate spre viitor. E un viitor al posibilităților
virtuale, concretizate în însăși virtualitatea lor fragrantă.
Poeta se transfigurează, se transpune simbolic în„copacul orbitor”, „trăsnit întruna”. Arderea, combustie interioară, nu pornește incendiar; e, mai întâi, o „combustie blândă”, „fără sunet”
ca „foșnetul de iarbă”, și devine „adevărată vâlvătaie”, „purificată
de grabă și sălbăticie”, contaminând, prin forța irupției, totul:
„Eliberată, ea se face fluviu, fruct zemos,/ imens și-n lume ardeacum un singur foc”.
Drumul pe care se află poeta este labirintul ei. Pe acest drum,
la mijloc de rău și bun, havuzul, „cu fântână țâșnitoare până-n cer”,
ia forma concretă a intuiției, devine o treaptă spre viitorul impalpabil („...Prudent înaintezi/ spre el, căci nu-i făcut din simplă
piatră,/ ci din sculpturi înlănțuite, ce parcă-s vii/ și parcă te-ar
chema, însă un vag pericol/ deslușești, căci, pare-se,-ar dori/ să
te rețină-n lumea lor fără hotare,/ cu ființe și cu cetățui străvechi
și noi.”), o promisiune a ascensiunii în spirit, „dincolo de lucruri și
de vis”, unde fericirea absoarbe. Timpul havuz și timpul fluviu se
revelează simultan gândului înfiorat de trecere: „...În centru se
înalță lăcașul etajat/ al artezienei, iar apa străbate prin ea tainic”.
Grădina care are în centru havuzul care-și înalță apele spre
cer nu este un punct terminus. Calea prin pădurea labirint con-

tinuă și, odată cu ea, călătoria prin timpul trăit și înțeles ca o ascensiune fără limite, având darul să înalțe existența la nivelul
unui absolut posibil, întrevăzut în „rotundul marmurei”. Structura ascendentă a timpului havuz creează alte valori, ține sufletul
în statornicia unui orizont al certitudinilor necesare.
„E muzică, rotire și tăcere”, constată poeta, care are iluzia stării
pe loc a timpului fluviu:„apa nu mai cade”, doar vuietul ei se aude
în depărtări la care numai mintea creatoare de mit poate ajunge.
La răscrucea timpului havuz cu timpul fluviu, Simona-Grazia Dima
are senzația atingerii unui vis („Dar piatra lucitoare, neînșelată/
de-absență și de gândul trădător,/ tresare, căci simte-n mijloc/
în roi de intangibili stropi,/ aburul proaspăt –/ chiar ținta visului,
atinsă”), în concretul iluziei date de iluzia timpului static, eleat.
Intervertirea dimensiunilor temporale produce și intervertirea anotimpurilor, a vârstelor interioare. Și Simona-Grazia Dima
trăiește o vară-n noiembrie, o iubire edulcorată, decorporalizată,
adusă în spațiul intim al trăirii, în vibrația clipei suspendate:
„Cândva în noiembrie/ e vara noastră,/ târziul glorios,/ în stare
să ne-adune-n/ somnuri treze,/ pe drumuri/ de diamant marin/
cu muchiile topite,/ și să ne vindece/ prin patima/ ce nu rănește”...
Havzurile poetei Simona-Grazia Dima înalță spre cer și îndreaptă spre viitor aspirațiile ei, sintetizate în metafora unui țipăt
ca un semnal de avertizare. Neliniștile ca niște talazuri care-și
caută țărmul iau forma înemnului-metaforă: „Nimeni aici să mai
tresară,/ dar o intensitate vede,/ când noi ne străduim să
înțelegem/ subtilul caier de la temelii”.
Simona-Grazia Dima nu este o poetă comodă, nu scrie o
poezie comodă, reconfortantă, facilă, leneșă. Poezia ei vibrează
de contradicțiile ființei și ale existenței, ca și de cele ale vremurilor și se adună într-un potir al esențelor tari distilate în
metafore revelatorii prin care se situează la confluența dintre timpul havuz, timpul cascadă, timpul fluviu... Clipa ei suspendată este
poezia ei.
III
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C(r)apul §i stomacul

Î

ntr-una din cărțile sale, speaker-ul
motivațional Emanuel James Rhon,
mai cunoscut ca Jim Rhon, afirma:
„Te poți descurca cu o bucată de pâine și o
pereche de pantofi. Dar asta nu este de
tine. Nu citești cartea aceasta pentru a
aduna firimiturile care cad de la masa vieții.
Tu dorești un ospăț, nu-i așa?” Afirmația cu
natură de întrebare ar fi un motto perfect
pentru noul volum semnat de Teodor
Hossu-Longin, 10 povești și rețete pierdute
prin Deltă (editura Hyperliteratura, 2020), o
apariție inedită în peisajul literar românesc.
Însoțită de o sută de fotografii ale lui Valeriu Leonov, cartea se remarcă, printre altele, prin modul complex în care poate fi
privită, și prin extinderea planurilor pe care
caută să le atingă. Astfel, nu suntem în
niciun caz în prezența exclusiv a unui
volum de proză scurtă, nici a unui album
fotografic care prezintă instantanee surprinse în Delta Dunării (peisaje și oameni
imortalizați în diverse ipostaze, în singurătate sau la diverse evenimente), nici a unui
proiect literar, ca atâtea altele, care să constituie un elogiu, o manifestare a fascinației
umane față de Deltă, în particular, și de
natură, în general.
Din toate punctele de vedere, inclusiv
cel al tipăririi, cartea se remarcă drept un
adevărat proiect editorial și literar, publicarea datorându-se unei campanii de
crowdfunding, devenită campania cu cea
mai mare sumă strânsă până în prezent
pentru o carte în România. Cu siguranță interesul creat în jurul cărții nu este unul artificial, realizarea unui hibrid pe care sunt
sigur că unii l-ar numi disprețuitor struțocămilă, aducând, în realitate, câte ceva interesant pentru fiecare cititor, indiferent
căruia îi cade în mână. Fotografiile lui Valeriu Leonov, bunăoară, sunt însoțite în
paginile cărții de o selecție făcută din versuri ale poeților români ( Mihai Eminescu,
Lucian Blaga, Nichita Stănescu, respectiv
ale încă mai trăitorilor Ana Blandiana, Ioan
Es.Pop sau Adrian Pârvu, pentru a enumera
doar câțiva). Iubitorul de fotografie și cel de
poezie, satisfăcut de material, va constata,
însă, că lirica și imaginea însoțesc povestirile lui Teodor Hossu-Longin, în care, având
curiozitatea să le citească, va descoperi nu
numai mâna scriitoricească deja experimentată a autorului, ci și zece rețete
culinare pe bază de pește, pe care și le

răzVAn niculA
poate încropi în voie pentru prânz sau
cină.
Din punct de vedere literar poveștile
propuse de autor nu păcătuiesc nici prin
complexitate, nici prin dilematică, dimpotrivă, dar nu sunt în niciun caz superficiale. În interiorul lor sunt oferite informații
de natură turistică despre Delta Dunării și
necunoscuta deltă a Neajlovului, despre
cetatea Argamum sau pădurea Letea, sunt
prezentate evenimente reale (tragedia
navală a grindenilor, din 10 septembrie
1989, cea mai mare din istoria României,
întâmplată pe apele Dunării și mușamalizată de regimul comunist, sau expansiunea agricolă comunistă care a transformat parte din ținuturile sălbatice ale Deltei
în terenuri cu producție cerealieră „uluitoare”, mai ceva ca recoltele pe care, dacă ar
fi avut mintea cea de pe urmă, Adam și Eva
le-ar fi putut aduna în Grădinile Paradisului), sunt trase semnale de alarmă din
punct de vedere ecologic și social, sau,
pentru cei mai puțin aplecați spre procese
cognitive, relatări spumoase de vacanță,
care se pot transforma într-o lectură, dacă
nu utilă, cel puțin plăcută. Umorul lui Teodor Hossu-Longin este deconectant („Nu,
frățiori, eu las vânătorii adevărați să se
delecteze cu mersul prin nămeți, pe la
minus nu știu câte grade, iar eu o să vă însoțesc în vis și o să mă gândesc la voi când
mă întorc pe partea cealaltă” (pagina 107),
spune personajul Lucian în povestirea
Pielea ursului din butoi ca răspuns la invitația de a participa la o partidă de vânătoare), dar se transformă în ironie mușcătoare, spunând, cu zâmbetul pe buze,
unele adevăruri: „Unii, cică turiști iubitori de
natură, vin să-și pună cortul peste noapte
și lasă în urma lor munți de gunoaie, alții
caută să adune flori ca să le ducă acasă,
deși habar nu au, sau nici nu îi interesează,
că astea sălbatice nu țin, se ofilesc imediat.
S-au înrăit românii... Ori s-au prostit. Ori
ambele” (pagina 123).
Personajele lui Teodor Hossu-Longin
sunt oarecum antagonice – tinerii de pe
străzile Bucureștiului, care își caută liniștea
în evadările din malaxorul citadin în tihna
Deltei, și locuitorii acesteia, mai vârstnici,
femei și bărbați, fiecare cu poveștile sale și
cu înțelepciunea caracteristică oamenilor
care nu au avut o viață tocmai ușoară. Descrierea acestora este succintă, dar foarte

precisă, autorul preferând să nu gonfleze
textul în mod inutil: „Rotofei, chel, cu doar
un brâu de păr alb care îi lega o ureche de
cealaltă și cu fața de un nefiresc roz-aprins,
mereu zâmbitor și jovial, era o sursă de
povești fără sfârșit, pe care le împărtășea
tuturor, chiar dacă, uneori, turiștii ar fi
preferat să descopere Delta în liniște”
(Unchiul Dorofei, pagina 89). Remarcabilă
este și bogăția limbajului, care abundă nu
numai în termeni pescărești ci și în regionalisme, în texte apărând cuvinte pe care
cititorul, cu siguranță, în necunoștință de
cauză, nici nu și le-ar fi putut imagina: șaran
(crap), tarelkă (farfurie), beseadă (conversație) etc. De asemenea, onomastica este
interesantă, fiecare personaj locuitor al
Deltei primindu-și numele în funcție de caracteristici personale sau evenimente din
trecut: baba Vadra își primește numele
după soțul ei, cu serioase înclinații spre
băutură, nea Blându, după cumințenia de
care a dat dovadă când era prunc, preferând să doarmă liniștit în loc să-și chinuie
părinții cu plânsete.
Teodor Hossu-Longin se încadrează,
din perspectiva culinară a cărții, pe linia
scriitorilor „pofticioși” și gurmanzi, Mircea
Dinescu, spre exemplu, dar mai ales Radu
Anton Roman. Folosind în interiorul povestirilor o stereotipie, încadrează la sfârșitul
acestora modul de preparare al rețetei pe
care o propune, surprinzând nu numai prin
pofta și savoarea cu care scrie, ci și cu numele mâncărurilor care, provenind dintr-o
lume pierdută, sunt cunoscute doar câtorva personaje: husaciok boieresc, căciugă
coleșită, gligan la kotel.
Puțin încărcată (dar așa cum i se cuvine
să fie unei mese festive) de texte escortă
semnate de Adrian Pârvu, Petru Țincoca,
Angelo Mitchievici, Ioan Groșan, autorul însuși, și Chef Cătălin Scărlătescu, 10 povestiri
și rețete pierdute prin Deltă poate fi considerată sugestie de hrană și pentru minte,
și pentru îndărătnicul stomac de toate zilele. Străbătută de irizații de bună dispoziție,
într-o atmosferă în care chiar și suferinzii își
uită supărările bucurându-se de mâncare
și de băutură (indiferent că este bere,
whiskey sau votcă), cartea îi lasă îmbufnați
pe rafturile prăfuite ale bibliotecilor până
și pe Gargantua și Pantagruel, triști că nu
au fost invitați în paginile festinului pe care
îl propune Teodor Hossu-Longin.
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Chemarea poemului

F

ără îndoială, momentul unei lecturi de calitate este cel mai special
și intim dar de care se poate bucura un iubitor al cărții. Traversăm un timp
în care trăim alert, în care nu mai avem
timp pentru noi înșine, pentru ceea ce ne
aduce, cu adevărat, starea de bine, de
echilibru, de regăsire. Poate de aceea,
clipele în care ne putem așeza în fața poemului, privindu-l așa cum ne uităm în
ochii unei icoane, sunt de neprețuit, pentru că ele ne oferă acel răgaz necesar introspecției și transferului informațional și
energetic, astfel încât, între cititor și poem,
să se genereze un câmp emoțional capabil să interfereze cu fondul deja existent și
să producă efecte pozitive, de mare intensitate.
Structurat în patru părți, Blumine (Atingeri), Crisalide, La Noaptea Samurailor și
Florile Lunii... Florile Dalbei, volumul Luciei
Negoiță, Ademenirile: poeme vechi și noi,
publicat în anul 2020, la eLiteratura, este
un volum al muzicalității interioare, o partitură a foșnetului, a frământării sinelui.
Ceea ce contrastează, oarecum, cu acest
aspect sensibil, este obiectivismul expunerii, modul aproape rece, doar aparent
indiferent, în care sunt enumerate detalii
precum locurile, personajele sau întâmplările. Citind acest volum, am avut în permanență în minte imaginea unui seif în
adâncul căruia niște pietre prețioase așteaptă să fie descoperite, pentru a străluci
în văzul lumii, în toată splendoarea lor.
Succesiunea generațiilor este văzută
ca un dat firesc, dar și ca o condamnare la
însingurare, la izolare, timpul prezent ne însemnând altceva decât constatarea
traumei inadaptării: în exilul camerei nori
filocalici/ fantasme 5G în paharul suedez cu
apă plată. Prezentul nu doar lasă în urmă
trecutul, ci, în mod agresiv și sfidător, îl
acoperă, îl sortește uitării, neținând cont
de faptul că progresul se construiește pe
baza a ceea ce deja există: generația cu
cheia de gât face loc/ generației cu masca la
gură/ zvârlind un pumn de nisip/ în irisul sloganului vechi. Printre mărturii ale trecutului, precum osemintele ce par dornice
să-și spună povestea - prin cartierul anonim la depou/ răsaduri de oase tresar, poetul nu are timp de regrete sau de căință, el
doar se lasă pradă liniștii, întorcându-se,
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cu neîntinată smerenie, către nucleul sufletul său: pun tăcerea înaintea căinței/ (...)
mi-ai rămas tu doar întârzietorule suflet
(Rilucere).
Oxigenul poetului este poemul, poetul trăiește întru poezie și pentru poezie,
pentru că doar poezia și-a ținut jurământul
de credință. O superbă și convingătoare
pledoarie pentru trinomul poet-poemviață, o adevărată bijuterie lirică, este al
doilea text al volumului, dedicat poetului
Gheorghe Grigurcu: cine ar putea spune
„soarta mea e poezia mea”/ câtă vreme un
înger cu miros de ceară/ vine să moară în
locul acelei femei implorând. Odată supusă
arderii și curățirii de orice zgură lumească,
în fața poeziei, poeta trece de la extaz la
agonie, de la orgoliu la smerenie, de la
tăcere la mărturisire: vin în fața ta cu bătăliile pierdute/ frunzele milei ți le pun la picioare// (...) tot ce sufletul a risipit risipit
rămâne. În fața poemului, la fel ca în fața
Domnului, nimic nu poate fi ascuns. Tocmai de aceea, prin căință, momentul Judecății devine, în cele din urmă, unul al luminii și al speranței biruinței asupra morții:
toate la Judecata de Apoi// Vor cădea în
moarte/ vor urca apoi/ prin înviere (Condamnare la viață).
Poemul își alege poetul precum copiii
părinții// cerneala ia culoarea aranghelului
de purpură/ fiecare literă poate fi diamant
sau mărgea, ne mărturisește autoarea care,
cu măiestria unui bijutier rafinat, transpune emoția în construcții artistice de
finețe, în pete de culoare de reală sensibilitate, în imagini ce par desprinse dintr-un cadru ireal: evlavia copacilor schimbând inelele verzi (Blumine).

Un motiv adesea întâlnit în acest volum în care au fost inserate citate, simboluri și trimiteri biblice, este cel al îngerului:
îngerul veghetor, îngerul fecioriei, un înger
cu miros de ceară. Deși conceptul întregului aparține exclusiv divinității, el fiind, pe
pământ, o simplă iluzie – Întregul nu e al
lumii acesteia/ numai fragmentul/ bătaia de
aripi – episodul comuniunii, al apropierii
dintre autoare și îngerul ei, este asemănat
momentului intimității dintre un bărbat și
ibovnica sa: Îngerul veghetor/ m-a îmbrățișat ca pe o ibovnică/ i-am spus: nu te
îndrăgosti de o femeie/ care plânge când
face dragoste (Ademenirea).
Întregul volum abundă în structuri împletite arhitectural, armonios și mai ales
surprinzător, alcătuind imagini complexe,
cu impact liric puternic: hubloul cerne luminișul subțire/ cascada părului ei negru ia
foc (Fata din fereastră), Cum două aripi dese
de fluture/ pleoapele tale umbrar între lumi/
nehotărându-se în care să-ntârzie (Que
Deus me perdoe), o femeie își scutură părul
printre inelele ierbii// erotica bătaie din aripi
a morții (O bătaie din aripi), igrasia înfloritoare ca moartea (V.I.T.R.I.O.L.), vai ulcerul
meu înflorește (La Noaptea Samurailor).
La fel cum, după un sezon de ploaie
abundentă, zonele aride se transformă în
raiuri de vegetație și valea adâncă se spuzește de floare, binecuvântarea harului liric
se revarsă din belșug, periodic, la timpul
potrivit. Fertilitatea creatoare, ca prelungire a fertilității femeii, presupune acceptarea destinului, asumarea blestemului
moștenit în momentul alungării Evei, din
Eden: numai câteva zile/ în urcătoarea căldură a sângelui// și iată calc iarba văii
mele// numai câteva mii de zile/ și valea și
iarba mi se adună la piept// (...) o pasăre îmi
curăță genele lungi de pământ/ o pasăre
care nu mă vede (Calc iarba văii mele).
Tată din care parte privești/ pumnul de
raze intră în trupul de slavă, scrie autoarea,
la începutul poemului Cum genele. Să fiu
sinceră, nu aș putea spune din ce parte
privește Tatăl, dar am certitudinea că, din
orice unghi ar privi, ochii Săi se luminează
și se bucură, la fel cum s-au luminat și ai
mei, citind Ademenirile Luciei Negoiță, în
timp ce ascultam, în surdină, muzica lui
Chopin.
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P

oetă, prozatoare, eseistă, epigramistă, Maria Chirtoacă, membră a
Uniunii Scriitorilor-Filiala Pitești,
este un nume care se face tot mai mult
cunoscut în spațiul literar, remarcându-se,
în mod deosebit prin poezia pentru copii.
O scurtă trecere în revistă a creației sale,
selectând din cele peste 50 de volume publicate până acum, evidențiază eterogenitatea genurilor și speciilor literare, cultivate
cu râvnă și încredere în cuvânt.
Cu Polifonii pe o carte de vizită. Poezie,
Maria Chirtoacă inaugurează colecția Icar a
Editurii Neuma, 2020, volum care marchează un moment în evoluția lirică a poetei, de
factură preponderent tradiționalistă, surprinzând elemente ale universului cotidian
- iubirea de aproapele și de Dumnezeu, de
cuvânt și de poezie, de tot ce-i plăcut și frumos în viață. Totul printr-o imagistică plină
de culoare. O poezie cu puternice accente
umanitare, de un ingenuu optimism, alternând cu o variată dispoziție umorală. Este
evident amestecul de realitate, fantezie,
modele demne de a fi urmate, disimulare
ușor ironică, ritmică și claritate stilistică.
Poemul care deschide cartea, intitulat
Cuvânt înainte, ne duce cu gândul la prozaica introducere a oricărui volum și care lămurește, rezumativ, problemele ce vor fi
dezvoltate în conținutul lucrării. Prin arta ce
o caracterizează, dar și prin știința de carte,
filolog de profesie, Maria Chirtoacă transferă prozaicul în liric, prin conținuturi creatoare de simboluri poetice, notabile prin
mesaj și tehnica versului: Am pornit/ Cu vânt
înainte/ Pe arca mea/ De cuvinte./ Nu înfrunt/
Furtuni înspumate,/ Nu-mi doresc/ Alinare/ Pe
talazuri hoinare,/ Nu slujesc/ Nici regate,/ Nu
conduc/ Nici fregate/ Și nu cuceresc/ Cărări/
Neumblate./ Vă conduc pe o mare/ De cuvinte/ Liniștitoare/ Și din când în când/ Mai
culeg/ Din adâncuri de mare/ Mărgăritare…
Poemul este, în fapt, o mărturisire cu
privire la propria-i artă/ poetică/ și la me nirea creatorului. Finețea nuanțelor delicat
exprimate, relevă fervoarea și naturalețea
expresiei, cu implicații spiritualizate. Armonii poetice, de rafinat descriptivism estetic, se constituie într-o imagine sugestivă
realității subiectiv-lirice a eului creator,
care ne introduce în atmosfera universului
cărții.
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Preamărirea vieții și a bucuriei
de a trăi,
M
deopotrivă, în spiritul sacru, al iubirii de
Dumnezeu și de poezie, caracterizează intensitatea mesajului acestor Polifonii pe o
carte de vizită, în care iradiază întregul uni vers al imaginarului poetic: Dumnezeu, fiind
iubire,/ A dorit această carte/ Ca pe-o nouă
mănăstire/ Pe tărâmul sfintei arte. (Nouă
zidire)
La o mai atentă lectură, constatăm că
poeta nicidecum nu este o bigotă. Cultivă,
cu decență, teofania. adoarme cu Dumnezeul/Părinte: Cu Tine-n gând adorm, Părinte
(Dulcea povară); vorbește cu Dumnezeul/
Părinte: De ce nu ne-ai făcut/ Pe toți la fel,
Părinte? (Șoapte); ar vrea să-L cânte, de-ar fi
o pasăre: De-aș fi și eu privighetoare/ În triluri
Te-aș cânta, Părinte (Portative pe lumină)
etc. Sunt multiple formele de recunoaștere:
Părinte, Doamne, Dumnezeu, Maestrul,
Domnul, Sfântul,Tatăl, nu numai ca semn al
bogăției semantice, ci și ca admirabile subtilități în relație cu dreptul la mărturisire.
Neîndoielnic, trebuie să recunoaștem
că fiecare confesiune este aproape o hierofanie, care ține mai mult, nu doar de substratul intim al fiirii, ci și de cel al expresiei
de voință, esențial pentru destinul poetului. Între degustătorul voluptăților senzoriale și lumea jocului măștilor dezlănțuite,
nu alege nici Eros, nici Anteros.
Maria Chirtoacă își creează propria mitologie, în care poezia este Solul păcii:
Poezia/ S-a coborât/ Din cer/ Pentru noi, oamenii/ Și n-am crezut în ea,/ Cum nici în Cel
Ce a trimis-o/ N-am crezut./ I-am pus coroană
de spini/ Și am răstignit-o,/ Dar a-nviat/ Și s-a
făcut iubire. În viziunea ei, așa se naște miracolul – poezia – care ne încorporează în armonia cosmică. Naivitate? Vis magic? Pe
această axă se petrece înfruntarea contrariilor. Poeta își asumă responsabilitățile celei
care nu poate trăi decât îngemănată cu propria-i creație într-un fel de virtute charismatică: Renunț la viața care, ne-mpăcată,/
Abia mai suflă-n arca ei tărzie,/ Dar n-o să-mi
iert păcatul niciodată,/ De-ar fi să mă dezic
de poezie. (Renunțări)
Totul este spus cu o sinceritate debordantă, nimic nu rămâne în umbra gândului.
Își afirmă, fără tăgadă, punctul de vedere,
într-o substanță lirică delectabilă, luându-se
pe sine în cea mai serioasă dezlegare a
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tainei asimilată pe de-a-ntregul: La braț umblând prin viața trecătoare,/ Un sprijin are-n
mâna mea târzie/ Și mie-n schimb îmi este,
până moare,/ Toiag de dor, bătrâna poezie...
(După o viață de scris)
Blândețea și discreția discursului sunt,
de cele mai multe ori, ale unui emotiv,
aparent naiv cu bună - știință. Nici pe departe nu se poate vorbi de unui misticism
vulnerabil în Polifonii pe o carte de vizită,
dacă intuim stilul dublu, mereu pe muchie,
între abisurile cu înfățișări de sacru și profan. Iar deasupra lor, nimbul sfințeniei!
Prin actul său creator, ca o înălțare și nu
ca o îngenunchere, în fața divinității, poeta
ne oferă o viziune particulară a iubirii, originală prin sentimentul de împlinire: De
n-ar fi fost transcenderea divină,/ Din raiul
Tău demult aș fi căzut,/ Dar Tu îmi dai lumină
din lumină/ Să-ți pot trăi eternul absolut…
(Regăsire)
Modalitățile artistice la care apelează
sunt postulate într-un poem organizat pe o
schemă aparent epică, Principii și concepte.
Detașată de prejudecățile decadenților și
ale avangardiștilor, este adepta creației în
dulcele stil clasic, pe care îl practică, cel mai
adesea, într-un registru original și care o
ajută să distingă esențele sibilinice, dincolo
de formele lor aparente. Asociindu-se acestor repere ale universului imaginat, Maria
Chirtoacă probează curajul vizionar al
poeziei pe care o promovează: Hai, puneți-i
cătușă pornirii mele care/ Își scrie încă versul
cuminte în tipare,// Poftiți, mușcați din carnea
vetustei mele forme/ Și dați-i formei voastre
(de-aveți), puteri enorme!
Maria Chirtoacă știe să genereze, prin
lirica sa, o plăcere contagioasă a lecturilor
poetice. Echilibrate ca sens și substanță, poemele i se supun, cuprinzând esențe existențiale dublate de blândețea ritmurilor firii.
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egat mitic ascuns undeva în
Asia, Shambhalla este considerat un ţinut al spiritualităţii,
centrul secret al binelui. Aici îşi fixează
miezul spiritual al volumului de debut în
poezie, Pe urmele şamanului albastru,
apărut în anul 2020 la Editura Neuma,
scriitoarea Miruna Drăghici, autoare de
proză fantasy şi artist plastic de mare talent,
cum o defineşte Horia Gârbea pe coperta
patru a volumului. Un debut în forţă, aş
zice, sub steaua călăuzătoare a inspiraţiei
în care neliniştea metafizică este transpusă într-un univers al misterelor cu structuri metaforice sublimate.
Volumul este încărcat de surprinzătoare tipare magice pe care poeta ştie să
le valorifice transpunând într-o manieră
modernă elemente şi simboluri sub magia unor incantaţii vechi proiectate pe
orizonturi actuale. Sunt incursiuni în gîndirea şi filosofia şamanică prin intermediul
cărora poeta crează o lume în care miturile
existenţei dobândesc o solemnitate iniţiatică: El, şamanul albastru/ Tainele lumii le
ştia desfăcute/ Cu inima însetată-l urmam/
Încet, pe tăcute. Este felul poetei de a sorbi
din apa vie a umanităţii, adăpându-se la
izvoarele nesecate ale mitologiei.
Un univers special este limbajul în
acest volum, un personaj în sine, capabil
să ofere profunzime mesajului alienării, capabil, de asemenea să transfigureze realul
şi să-şi asume o funcţie existenţială. Fantezia şi magia ascund în realitate strigătul
omului strivit de propriile realizări: pagini
de beton se aşează, unde sticla coaptă-n
privire se îmbină peste cărnuri de ciment.
Apăsarea ghearelor cotropitoare, poartă
gândul către un tărâm de vis, departe de
supa existenţei cotidiene, undeva, în afara
imperiului care, cinic veghează.
O undă fină de ironie împletită cu o ingenuitate intenţionată traversează, ca un

filon abia vizibil întreg volumul. Năzuinţa,
firească, de compensare şi împlinire nu
izbutesc să contopească evenimentele
eterogene contemporane şi poeta, oglindă lichidă a timpului său, reflectă peisajul
înconjurător: apăsarea temniţei de ciment
o doare şi în sânge îi pulsează strigătul ascuţit, mânjită-n larmă de trafic infernal.
Miruna Drăghici lucrează cu un perimetru al certitudinilor restrâns, chiar ascuns, unde locurile, sufletele, sentimentele, iau alte înfăţişări, alte forme în propria lor formă, unde trupurile de neon se
caţără până la cer iar dirijorul-şi ascunde
cimitirul de vise în timp ce străzile curg
către ieri. Evadând din lumea reală în care
cioburile inimii urlă poeta caută printre
amintirile unei alte vieţi învăţăturile şamanului, pisc în cuget adâncit, caută limanul înţelepciunii. Mituri totemice înveşmântate în frumuseţea metaforei
populează poemele, autoarea visează că
le aude chemarea pe sub pântec de frunză
’nmiresmată, apoi străbate cale lungă
până-n pădure unde magia se naşte, cerul
îi ajunge sub picioare şi prin vederea totemului, pilastrul lumii, străbunii o cheamă
din uitare iar cântul din rădăcina lumii îi
trezeşte inima în căuşul nemărginirii alături de vechii zei. Chemări, incantaţii ezoterice stilizate, Izozog, Izozog, tălmăcesc
universul poetei, iar uneori echivocul lexical tinde să învăluie cititorul creând un
halou aproape fotografic în care s-a scuturat mâzga biţilor tropotind sub plasticul
pielii. Totuşi, speranţa renaşterii – palingenesis – din sepultura (mormântul) rece,
creşte nou leagăn al vieţii urzind o lume
primenită.
În încercarea de a extrage semnificaţii
şi simboluri incantatorii abstracte, în acest
univers suprapus, se regăseşte un labirint
conceptual interesant, oferind dovezi ale
puterii de a concentra imaginea în cuvânt,
dar şi cuvântul în imagine, având în vede re ilustraţiile sugestive realizate de poetă.
Tandemul imagine-cuvânt este astfel
asumat în virtualitatea sa ideală.
Spiritul creşte în sine, se integrează în
univers dar în acelaşi timp integrează universul în sine păstrându-şi puterea de a
transmite credibil combustia poetică. Cu noscătoare a simbolurilor ce constituie

ADN-ul spiritual al vechilor civilizaţii eve ieşti, sumeriene, egiptene sau incaşe,
Miruna Drăghici crează punţi imaginare
spre o Shambhalla în care uliţele se despleteau neîngrădite,/ frunţi înţelepte purtau în coroană muguri de lumi, iar arborele
vieţii, întâlnit în cultura iudaică - esenţă a
corpului spiritual energetic - îşi desfăşura
sefiroturile, sferele: Coroana, Înţelepciunea, Inteligenţa, Graţia, Forţa, Victoria,
Gloria, Frumuseţea, Fundamentul, Regatul, peste templul sacru. Când veşnicia
mă locuia./ Sefirotice-ntrupări templul ţi-l
slujeau/ Templul zidit din trup de soare/
Legământ în palma nemărginirii. Speranţa
întoarcerii în acest univers dorit, pisc al
lumii, sărutat de o stea o însufleţeşte pe
poetă şi o poartă spre locuri unde lumile
înmuguresc şi fericirile dănţuiesc. Inteli genţa care disociază şi integrează, este totodată element esenţial din om şi din
operă având punctul de convergenţă întro viziune unitară şi echilibrată conceptual.
Se remarcă abolirea oricărei constrângeri şi organizarea poemelor într-o totală
libertate stilistică, precum şi arta de a armoniza valori separate în aparenţă, rebele
de orice tentativă de organizare estetică.
Structura lăuntrică este bogat imaginativă: abisurile poetei sunt de prigoană,
crezul muribund, nădejdile topite pe-o
strună, mările spintecate, bolţile crucificate, ariile infernale răzbat din ţevi şi canale, la peronul destinului frânt ultimul
tren către paradis are întârziere pe o perioadă nederminată.
Analogiile surprinzătoare, originalitatea proaspătă, formulările inovative de
transformare a abstractului în concret, a
trecutului în prezent, subtilităţile estetice, ilustraţiile remarcabile, toate acestea oferă imaginea unei scriitoare capabilă să creeze pagini valoroase cu semnificaţii revelatoare. Sub ocrotirea copacului vieţii, Miruna Drăghici îşi consolidează, cu volumul de poezie Pe urmele
şamanului albastru, locul în constelaţia
tinerilor artişti, polivalenţi în creaţie,
întru afirmarea unor valori universale,
durabile ale umanităţii.
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Nirvana mai poate s[ a§tepte

GINO LEINEWEBER

COLECȚIAPROSPERO

POEME

E

ditura Neuma, un nume care impune respect pe piața cărții din
România ultimilor ani, aduce în
atenția cititorilor nu doar literatură română
de bună calitate, ci și pagini incitante, prin
abordare și tematică din literatura universală, fie ea contemporană sau nu.
Astfel, oferta, în ceea ce privește poezia,
este una bogată, regăsind, printre altele, un
poet în egală măsură anglofon și germanofon, după cum aflăm din detaliata punere în temă a lui George Volceanov care
semnează prefața. Apărut în colecția PROSPERO, volumul Culorile Rhodosului este
tradus în limba română de Valentin Iacob,
el însuși poet și jurnalist, coperta fiind realizată de Gelu Iordache.
Despre autor, prefațatorul afirmă și argumentează că nu este unul încadrabil
într-un curent literar anume, mai degrabă
traversează cu succes zone aproape ireconciliabile, trasând granițe sensibile între
clasic și romantic , între modern și postmodern.
Puțin îl interesează pe cititorul obișnuit
o ancorare în curent/direcție/școală, cât
mai mult finalitatea actului lecturii, cuantificabilă în gradul de conciliere cu mesajul
/stările poetice sugerate.
În primul capitol, care se numește În
oglinda deghizării, supratema timpului apare dublată de cea a dragostei, prin care eul
devoalează această presupusă deghizare:
Și nu vei ști niciodată/Dacă o poartă s-a
deschis către inima ta/Sau dacă, pur și simplu, inima ți-a dispărut.(Energii schimbătoare). Poetul visează la o iubire-abandon

în cealaltă inimă, adică să iubească musai
cu sufletul, dar, ca și în alte sentimente, intervine tendința de a te opri la suprafața
trăirilor: Am încercat și tot încercat /Să iubesc
cu inima(...)/Și totuși, încă, /Iubesc cu ochii.
Exotismul peisajului de pe plaja legendarului Rhodos se extinde și asupra femeii
iubite, aureolată de bogăția cromatică
binefăcătoare ochiului îndrăgostit: Ziduri
sfioase ascunzându-se/În dosul volutelor/De
boungaivillea lila/Alături, alb-gălbui/Parcă
cerșind atenție/O floare de frangipani drăgălașă(...) Pietrișul roz de pe plaja din Rhodos/Visându-te pe tine /La Marea Egee
(Culorile Rhodosului)
Poezia aceasta are nu doar o efervescență de tip romantic, ci sugerează o simbioză a culorilor care compun spațiul
exterior, al cadrului natural, ca și pe cel interior, al ființei, ceea ce ne amintește, ca să
facem referire la literatura română, de simbolismul minulescian.
GL se dovedește un spirit atent, justițiar
pe alocuri, un existențialist aflat sub bocancul realității deductibile în Mitologii
vechi/Imaginări imperfecte/Pentru fiecare ființă care nu s-a gândit/cum au fost întemeiate și lumea/și ea.(Mitologii mai noi)
Următoarele poezii sunt din Horton Bay
și înțelegem că poetul are un idol în Ernest
Hemingway, primul text al ciclului numindu-se chiar așa, Hemingway , în alte
poeme sunt preluate mots a mots titluri
ale operelor autorului american, ca de exemplu, Bătrânul și marea.
Ce i-ar apropia pe cei doi, unul, prin excelență prozator, glisând în viața reală către

GINO LEINEWEBER

GelA eneA

Editura NEUMA

experiențe primejdioase și nefaste, celălalt,
un spirit apolinic, îndrăgostit de viață, ar
putea fi o complementaritate a spiritului,
așa cum polii opuși nu pot unul fără altul
să producă scânteia.
Tensiunea lirică este detectabilă și în
versurile ce surprind colonizarea ținuturilor
locuite de indieni, cu prețul distrugerii oricărei tradiții: coloniștii au rupt în mii de
bucăți și cultura/și religia/și viețile indienilor.
Iubirea are deseori parte de un ceremonial simplu, cum se-ntâmplă în Aprinderea:
Aprinde un foc și spune-i pasiunii să aibă răbdare.
Din ciclul Ceea ce contează reținem că
jocul erotic poate lua forma unui bilețel Hai
să ne-ntlânim în dormitor, o adresare nesofisticată, puțin impudică, dacă ne gândim la cât de direct e spusă, dar, ca în
scenariile bazate pe confuzii comice, îndemnul este pentru altcineva.
Totuși, concluzia pare una optimistă, de
vreme ce poetul se confesează: M-am îndrăgostit/Nirvana mai are de așteptat.
Culorile Rhodosului este, așadar, o lectură captivantă, cu glissandouri fine, grație
și traducerii inspirate a lui Valentin Iacob,
volum pe care îl recomandăm cititorilor iubitori de poezie și nu numai.
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O carte, dou[ interpret[ri
dAniel lucA

rAlucA FArAon

elația care prinde viață între poet și cititor este surprinsă
de Gabriel Gherbăluță în volumul Anatomia cuvântului:
sonete III (Neuma, 2020).
Poetul, pe deplin conștient de menirea sa, își asumă sarcina de
a mânui cuvântul, acesta devenind vehiculul mesajului către cititor, dar tot prin el și cititorul are posibilitatea de a-l cunoaște pe
poet și doar atunci când cei doi se apropie sufletește unul de
celălalt poate lua naștere starea de poez (vino-n poez să-mi întâlnești cuvântul/ de vrei să știi cum sunt și ce gândesc; vino-n poez acolo
ți-e culcușul/ cuvânt golgotă ai ales urcușul). Sarcina poetului e de
sorginte divină, prin urmare, el nu are voie să abdice de la slujirea
cuvântului, indiferent de încercări, așa încât asemănarea dintre cual frigului din poveste
vânt și cruce nu e deloc întâmplătoare (ai inventat cuvântul și mi l-ai
dat drept cruce/ iar eu pe veci drept scribul nu știu dacă-l pot duce).
Poetul nu doar așterne cuvântul pe hârtie, ci se și ocupă permanent de el, spre a-i îmbogăți înțelesurile, pentru a-l pune permanent în valoare și aceasta nu poate avea loc decât prin întoarcerea
la munca înaintașilor săi (să paștem cuvinte și litere mari/ din rânduri
de carte mâncate de cari). Prin cuvânt, poetul caută să deslușească
sensul a ceea ce îl înconjoară, cuvântătoare și necuvântă- toare,
teluric și ceresc, spiritual și profan, dar încearcă și să se cunoască pe
sine însuși, spre a atinge lumina interioară (cu diavoli și cu îngeri
încerci o împăcare/ un drum să îți arate o cale de urmat/ în pagina de
carte s-a mai născut o mare/ iar ochiul de lumină în palmă l-ai culcat).
În zborul său pe aripile cuvântului, poetul nu e singur, ci susținut de
muză, totul se colorează în speranță (mi-ai venit lumină-n pleoape/
cum un cântec de Mărie/ legănat pe drum de ape/ pod iubirii să îmi
fie). Iubirea schimbă, așadar, perspectiva asupra vieții, transformând
noaptea în zi și întunericul în lumină și devine, treptat, un adevărat
poem, o poveste de dragoste în doi nemurită într-o carte (dar îți
citesc poemul mai departe/ ești luna mea și eu îți sunt pământul/ iar
peste noi o pagină de carte).
Prin iubire, până și cuvântul poate fi nuntit, așa cum pot fi create noi și noi lumi, care de care mai vie și mai colorată, dincolo de
timp și spațiu (nuntim cuvânt nuntim noi lumi prin oase/ pasaje vii
de azi către trecut/ hoarde de fluturi ne pătrund în case/ sfârșitul are
azi un început; pe trepte timpul doarme-n poezii/ eu îți dictez tu vină
să le scrii). Totodată, cuvântul potrivit nu se lasă ușor descoperit,
ascunzându-se în locuri dificil de atins, munca poetului devenind
din ce în ce mai anevoioasă (tot mai adânc cuvântul mă îngroapă/
sap după el în ghemul de lumină), dar, chiar și aflat, cuvântul nu se
lasă ușor domesticit (am încercat să îmblânzesc cuvântul/ e cum ai
liniști marea și vântul). Dificultățile apărute în fața sa îi pot crea
convingerea că viața nu este decât o glumă și nimic mai mult
(viața-i glumă printre alte glume/ frumos împachetată ca un dar),
însă orice piedică poate fi înfrântă și transformată în bucurie, prin
credință (șir de cuvinte-n coloană spre țărm/ cătând lumina în tainic
botez/ bulgări de soare în palmă îți sfărm/ dintre silabe se naște-un
poez). Cuvântul se naște prin perseverență, o naștere cât o renaștere (am adunat silabe pân’am născut cuvântul/ am renăscut în
valul pe care-l sparge vântul).
Gabriel Gherbăluță nu se dezminte și izbutește prin vers să
transpună cititorul în starea de poez.

abriel Gherbăluță publică al treilea volum de sonete
(Anatomia cuvântului) la Editura Neuma, 2020, scrise în
rigoarea specifică sonetului italian și englezesc, dar cu
note personale: o anumită muzicalitate ce asigură continuitate,
variația măsurii, note ludice pregnante. Alcătuit din 111 texte (al
căror titlu începe, cu o singură excepție – art poétique – cu articolul
posesiv al), se remarcă prin continuitate tematică față de celelalte
volume de sonete: erotica neoromantică, atmosfera de sfârșit de
lume, căutarea absolutului, o mitologie personală, cu decor marin
sau fluvial, arta poetică.
Conceput atent, volumul începe și
se termină cu sugestii metatextuale.
GABRIEL GHERB{LU|{
Primele trei texte (al cititorului, al Creatorului, al autorului) configurează trei
linii directoare de receptare: relația
operă-cititor, căutarea absolutului în
artă prin invocarea Creatorului divin și
tensiunile generate de însuși travaliul
creator. Cititorul este ipostaziat generic
(acum cuvântul este plin de viață/ cu înțelesul lui dezvăluit/ așteaptă cititorul fațăn față/ ce-a fost de spus s-a spus s-a
lămurit) sau șăgalnic, ca femeie ideală:
tu doamna mea îngăduie-mi cuvântul/
deschide cartea și cinstește-i cântul. Căutarea absolutului (fie prin filieră livrescă, prin însăși motivația
alegerii perfecțiunii formale a speciei sonetului, prin aluzii culturale:
Shakespeare, Villon, Pitagora, Omar Khayam etc., fie prin adoptarea
unei atitudini interogative sau resemnate, în manieră argheziană,
prin adresarea directă Creatorului, numit uneori și moș Dumnezeu)
este nota distinctă a acestui volum, care îl face diferit ca abordare
față de celelalte două, unde predomină tematica erotică. Iată: poez
cu iz de urlet ți-am scrijelit în piele/ ca să nu uiți vreodată de dorurile
mele; Ție îți scrie umbra mea acum/ cu șchiopătat de litere-n scrisoare/
cuvintele i se prefac în fum/ Îți scrie umbra mea fiindcă o doare. Întregul volum e o oglindire a tensiunii din timpul inspirației. Fie că se
alege monologul confesiv, fie cel adresat sau tonul impersonal, textele dau mărturie despre faptul că motivația cea mai serioasă a
creației rămâne dorința de a căuta răspunsul la întrebarea De ce
scriem? Cititorul dintâi este scriitorul, el asimilează literatura clasicilor sonetului, se citește pe sine, se obiectivează, se contorsionează
emoțional sau se liniștește rațional, în orice caz, dincolo de lumina
și întunericul poeziilor, traseul acesta se vădește, conclusiv, în ultimul text – al tuturor căutărilor: am căutat cuvântul săpând ca după
apă […]; am căutat cuvântul până am dat de mine […]; am adunat
silabe pân’ am născut cuvântul.
Gabriel Gherbăluță rămâne fidel, și în acest volum de sonete,
stilului său plăcut, cantabil, cu temele și motivele ce se regăsesc în
toată creația sa lirică anterioară.

mi-e dor acum dor îmi va fi §i mâine
§i noapte mi-e §i lini§te-n cuvânt
cuvântul mi-e culcu§ pentru un câine
sau lun[ exilat[ pe p[mânt
am transformat sonetul în poveste
îmi spui c[ nu dar eu î\i spun c[ este

Anatom
ia
cuvântului

SONETE III

mi-e frig acum §i fric[ de-ntuneric
§i ghea\[ e silaba între noi
ne m[sur[m dup[ alt cod numeric
§i ne usc[m de dorul unei ploi

GABRIEL GHERB{LU|{

mi-e noapte-acum §i noapte mi-e §i mâine
tot r[t[cesc prin mine c[utând
s[-mpart cu tine o bucat’ de pâine
sau un poez sau ce ne d[ prin gând

G

Anatomia cuvântului

R

Editura
NEUMA

ERATA: În nr 1-2/ 2021, în articolul Taine și umbre,
titlul corect al cărții recenzate este: Taina în care locuiesc.
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Templul, himerele, zeii
GelA eneA

N

u știu dacă poezia Elei Iakab se
prosternează în fața unor zei, inventând propria-i mitologie, dar
volumul Poemele de la Aethris, apărut la
editura Eurostampa, din Timișoara, în anul
2020, dă impresia că există o circumscriere tematică legată de reintepretarea, lirică, în cazul acesta, a unor atitudini eroic/
legendare, într-un timp, să-i spunem, anistoric.Volumul despre care atragem atenția
începe cu mottoul din Corpus Hemeticum,
Cartea a douăsprezecea, despre poziția
oamenilor față de înțelepciune, (în citat
apare sinonimul minte) și este structurat
în capitole distincte.
Primul capitol, cu titlul Templul Aethris,
dezvoltă metafora construcției interioare,
prin care lumina dinlăuntru devine factor
generator de energii, iar invocarea lui Dumnezeu este doar subterfugiul unui mono log mascat: Te-am lăsat dintotdeauna/ să
cioplești piatra de temelie/a templului în lumina/ dinlăuntrul meu./ Ai fi putut să spui
doar/ Fie Templul/ Și templul/ Ar fi fost.
Faptul că eroul își asumă singularitatea se remarcă din concluzia finală: (…) de
șapte sute de ani/ Templul Aethris sunt eu.
(Templul Aethris) Cel care se află într-o comuniune cu divinitatea primește, evident,
semne, lui i s-a dăruit capacitatea de a
înălța temple dintr-o piatră imaterială, de
la un astfel de om/creator așteaptă Dumnezeu o chemare, ascuns undeva, pe
Muntele Sacru.
Desigur că aura celui cu destin luminos nu poate fi percepută de orice om,
pentru că, ne asigură Ela Iakab, cine orb se
naște/orb moare. (Pe drumul întoarcerii).
Pesemne că acest drum al întoarcerii, poate, într-o altă semantizare, al crucii, să fi
fost presărat cu sacrificii, aluzia o des coperim în imaginea petalelor sângerii
lăsate în raza vizuală a ochiului ciclopic din
cupolă.
Arhipelagul Îngerilor aduce imaginea,
uzitată mult în poezia de ieri și, parțial, de
azi, a îngerilor, doar că la Ela Iakab acești
îngeri par mai degrabă niște himere către
care se îndreaptă marinarii, fără putința de
a ajunge vreodată la țărmul promis, în
zadar purtau cu ei hărți, rune, busole, căci
calea cea dreaptă/ toți o pierdeau. Devenit
corp de lut, transfigurat astfel în ființă obiș-

nuită, sinele creator este obligat de armata îngerească să coboare în lume, astfel
că, preț de o rotație a pământului, el moare, provocat de tristețea propriului înger
păzitor.
Înțelegem din poemul următor, Cântecul diurn, cum este acest templu care dă
titlul volumului, un templu cu pilaștri și
coloane translucide, păzit de îngeri care
nu au mai fost niciodată pe pământ, ca urmare, posibilitatea interacțiunii cu oamenii este, în acestă situație, nulă, asemenea îngeri nu cunosc nimic din ceea ce
ar fi putut diminua esența lor divină, întrun eventual contact cu cei suspuși păcatului.

Capitolul al doilea se numește Taumaturgul și primul poem pe care-l conține
este Numai din aura mea, în care e reflectată o hiperbolizare a eului, văzut acum ca
un vir magicae sunt, cu o aură supradimensionată și ea, în măsură să vindece
mame, copii, vraci/ regi, muzicieni. Firavul
taumaturg, cum îi spune poeta, desface
de șapte ori (deci simbolistica cifrei șapte,
valabilă biblic pentru zilele Creației), nodul
morții, pentru a-i făuri o aură nouă celui
aflat în conexiune cu Dumnezeu. Taumaturgul ridică un altar, orizontul intra- și
extra- construcție este invadat de semne,
așa că el rămâne un spațiu sacru, în care
neinițaiații nu au acces. Cosmogonia devine una fabuloasă, cu aștri care nu răsar și
nu apun, pentru că ei au un cer interior,
erau ființă din ființa lui. În această cos-

mogonie există și un punct originar, către
care tinde făptura lui întreagă (…) într-un
ritm celest.(Punctul originar)
Practicile magice, la care se face aluzie
prin apariția sferei de argint, a imnurilor
bolborosite și a faptului că sinele creator
urca și cobora muntele, într-o repetitivitate
extenuantă, sunt alte motive lirice prezente în poemele Elei Iakab, din partea a doua
a volumului. Spirala devine spectrală, în
timp ce oamenii își dansează extactic învierea, numai pentru eul solitar ultimul foc
din sine se împuțina. Poeta îi conferă Morții
atributul milei, al capacității de a se ruga,
ceea ce este un paradox, dar posibilitățile
poeziei sunt ilimitate, de aceea ar trebui
să acceptăm și această inovație: Atunci a
rostit Moartea/ prima ei rugăciune de îndurare. (Ultimul dar pământean).
Muntele Aethris, cu nouă sute de trepte, templul cu același nume devin locuri
ale pelerinajului, către care se îndreaptă și
pelerinul orb, singurul căruia i se arată fantasmele vechilor turnuri. Cifra magică șapte apare în mai multe poeme, de fiecare
dată cu alte determinări, cum se întâmplă,
de exemplu, în textul Inscripție profetică:
Nu mai venea/ și nu mai venea/ cea de-a
șaptea iarnă. Volumul continuă cu două
poeme, La zidul de piatră diafană, pe care
poeta le numerotează cu cifre latine. La un
asemenea zid de piatră se consumă dragostea, văzută ca Dansul unei vieți/ în jurul
celeilalte.
Următorul capitol se numește Pe muntele invizibil și conține nouăsprezece texte
cu teme recurente din celelalte capitole,
în care nu lipsesc Dumnezeu, îngerii și zeii,
insurecții și epifanii, provizoratul terestru,
în raport cu magnitudinea celestă, o întreagă viziune poetică dătătoare de interogații lectorului obișnuit cu altfel de
texte și poate tocmai de aceea, Ela Iakab
apare ca o poetă singulară, o „voce” gravă,
pe un portativ liric teribil de curajos, în
felul cum se descifrează și se încifrează
concomitent discursul ei.
Recomand volumul Poemele de la
Aethris, cu ferma convingere că demersul
poetic merită toată atenția, atât din partea
lectorului avizat, cât și din partea lectorului novice.
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Tr[ire în seduc\ia imagina\iei

M

ihai Păcuraru, după un debut
timpuriu, la vârsta de 15 ani,
în ziarul „Dobrogea nouă” și-a
cultivat harul, practicând o adevărată terapie prin scris. Trainica formație filologică
și arta cuvântului îi legitimează personalitatea și identitatea.
A desfășurat și continuă o bogată activitate culturală și literară, care-i punctează ideile evidențiate abil, ca într-o autoscopie revelatoare.
Numeroase poeme i-au apărut în
peste zece volume colective editate de
centrele de îndrumare a creației din Constanța și Tulcea, făcându-se cunoscut iubitorilor de literatură.
În anul 1980 a publicat placheta de
versuri „Baladă pentru jertfele ninsorii”, în
care meșteșugește cu artă cuvinte, dar nu
face paradă de propria-i înclinație.. Libertatea de manifestare în spațiul liric a fost
continuată, dar foarte târziu concretizată
în volume de sine stătătoare. La o distanță
foarte mare, în 2018, publică volumul
„Retro - Poezii”. Editura ePublishers, 2018,
nu din dorința câștigării unui loc fruntaș
pe podiumul literar, ci din manifestarea
asumării curajului încrederii în sine.
Nevoia de comunicare în propriu-i stil
îi este prilejuită de trăirea profundă, cu
maximum de intensitate, fapt ce îl determină să publice, în anul imediat următor,
„Verde traversând amiaza”- versuri: București: ePublishers, 2019, o carte în care
culoarea și cuvântul, raportate la cromatică și mesaj, într-un demers nonconformist, se îndepărtează pe cât posibil de
standarde. La modul decent, radiografiindu-și propriile stări interioare, vibrează
la profunzimea și ireversibilitatea timpului, prilej de spunere. Nimic nu risipește,
dar se autorisipește: Condamnarea de-a fi/
uitat e scursă ca uleiul prelins pe sticlă,/ și
picături neștiute ajung în vis/ și ard, și ard
toate straturile,/ iar din cenușă un ochi de
diamant/ țipă în mii de nuanțe. (Ochi de
diamant în cenușă)
Pentru Mihai Păcuraru, evadarea din
real este sinonimă cu supraviețuirea într-un
univers reinventat după propria-i dorință,
liric și stilistic - un alt fel de a fi. Nu întâmplător ne propune să pornim împreună de
la Kilometrul zero și alte poeme, carte
proaspăt apărută la Editura Neuma, 2021.

nicoletA mileA
La prima vedere, osatura pe care se înfăptuiește construcția pare simplă. Trei
părți, fiecare precedată de un motto sugestiv: I.Kilometru zero. A ieși pe mare vânt
de iarnă nu e loc de întoarcere acasă (Seishi
Yamaguchi); II.Kilometrul unu. Oprește,
Doamne, clipa cu care măsori eternitatea!
(Lucian Blaga). Ne-ai îmbătat, Doamne, cu
sânge și cu imaginea închegată în sânge.
(Paul Celan); III.Kilometrul doi. Credință,
speranță! Te salut, cimitir singuratic! (Georg
Trakl).
Creatoare de sens, poemele lui Mihai
Păcuraru sunt meditații în maniera pe care
o presupune problematica propusă: de început de drum, de la „Kilometrul zero”.
Față de anteriorul tom, sporește prin tehnica specială a construcției, care legiferează tempo-ul volumului și lansează asociații dintre cele mai surprinzătoare, francate și revigorante în esență. Codul din
titlu, pe care îl regăsim într-un crescendo,
cu fiecare parte, sporește pe calea deschisă a poeziei. Pe acest traseu, fiecare
gând se individualizează în cuvânt, care
transcende în tot atâtea măști lirice. Punctul de plecare declanșează, condiționat,
alternarea a două ipostaze ale călătoriei/
vieții: abolirea lucidități/ trăirea în seducția
imaginației, risipit, pulbere în vânt (psal mic).
Alternativa propusă împotriva acestei
risipiri este intrarea în templul lăuntric,
spre îndreptarea de sine: …dacă un capăt
e kilometrul zero al ființei,/ voi flutura batista deasupra unui zid/ adio sau altceva depărtat de îngrămădirea fierbinte/ din care
vrei să scapi... Kilometrul zero este spațiul
căutărilor poetului, un spațiu locuit de
timp, de labirint, de clipă, de culoare, de
vis, de cuvânt, de zbor, dar și de Pegas, de
Om, de un Prometeu de ocazie, de Dumnezeu, de Albert Camus, de Einstein, de
Hemingway, de Picasso, de Labiș, prin
cerurile morții, de un Dresor de cuvinte,
de Amalia, de un popor de îmblânzitori,
de un călător clandestin, de tatăl, de un
fiu rătăcitor, de îngeri, de un drac, de hoțul
de drum, Dar și de omidă și fluture, de porumbei și albine, de berbecii din creier,
melc și de vițelul de aur al visului strivit de
întuneric, de șarpele copilăriei.. Intuim în
aceste asocieri gândirea existențialistă a
poetului, fecundată de familiaritatea cu in-

tuițiile eidetice: Sălbatic loc, lăsat pentru
mine, loc/ între ele, loc între ele, dospite, crescute.
Poetul își descoperă vocația, filtrată
prin sofianicul pe care îl cultivă ardentmobilizator. De aici și incompatibilitatea
dintre realia și transcendentalia, precum și
transferul din planul conștiinței trăite, în
cel al reprezentărilor reflectate. Imaginile
și simbolurile au o deosebită forță de sugestie.
La nivel vizual, dar și la cel estetic, o
prelungire a cromatismului din volumul
anterior, „verde traversând amiaza”, o recunoaștem și în „Kilometrul zero”, potrivit
reprezentărilor realizate și care multiplică
imaginarul poetic. Mihai Păcuraru împărtășește convingerea prin unitatea de
ideii: nu trece nimeni pe cărarea păzită,/ de
bariere roșii, îmbrăcăminte roșie, bariere
roșii, amintind de taur/ și cauți să dărâmi
totul, eliberând comunicarea/ pe aceeași
lungime de undă a culorii.
Unele poeme sunt construite pe structuri interogative, în tonalități adecvate,
rezultat al modului pregnant de a pune în
evidență forța spiritului, în nestăvilita sa
confruntare cu realitatea subiectivă. Idei
concentrate generează mesaje de adâncime, care pun în evidență substanța poetică, printr-un câmp semantic metaforizat: De ce trupul meu, Doamne, nu l-ai
făcut/ din lumină, să fie doar noaptea stăpână/ într-un univers de mine creat?
Nuanțele spontaneității și ale particularității se vădesc în domeniul expresiei,
care îl apropie de creatorul ce-și propune
să treacă proba timpului. O existență dăruită creației presupune har și renunțare
la sine, în numele poeziei. Cu atât mai
mult când pune în lumină esențe, nu
aparențe. Și Mihai Păcuraru se întrece
acum cu/pe sine și știm de ce: prin profesie și prin vocație, cuvântul i-a fost și îi este
un privilegiu: Cuvintele se scriu prin venele
mele.
Glosând pe marginea volumelor lui
Mihai Păcuraru, creator de o sensibilitate
aparte, constatăm că poemele îi poartă
amprenta propriei personalități. După zecile de ani, în care s-a risipit prin ziare și
prin revistele de profil, se dăruie acum cititorului de carte, făcându-se, din plin,
auzit/citit și apreciat.
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pariție ce nu poate fi trecută cu
vederea, volumul Lodebar, al Danielei Varvara, este o veritabilă
reușită, începând de la aspectul cărții
editate de Junimea, în 2017 și continuând
cu un Cuvânt Înainte semnat de Ioan Holban, Amintiri din casa uitării, căruia i se
adaugă o recomandare pe coperta a IV-a,
din partea lui Adrian al lui Gheorghe, am bii semnatari fiind repere pentru poezia
noastră actuală.
Ioan Holban reține, din această a treia
carte a Danielei Varvara, Lobdebar, tematica referitoare la orizontul de dinainte al
vieții prenatale și, încă, al palpitului existenței undeva, într-un departe de unde ființa va fi trimisă pentru a experimenta
iadl/raiul de aici și acum, în timp ce Adrian
ALUI Gheorghe surprinde o trăsătură distinctă a liricii Danielei, anume, capacitatea
ființei de a germina continuu miracolul, dar
într-o dimensiune a suferinței fără remediu, căci lipsesc dragostea și mila, orice atingere, chiar și mângâierea, e rană.
Lodebar, (subintitulat Jurnal din casa
uitării) înseamnă, dacă procedăm la o sinteză in corpore, cuvântul făuritor, prin urmare, actul creației, extrapolat în simboluri precum: ochiul, pântecul și întunericul
adiacent, lumina exterioară, ca promulgator de energii, existența embrionară/fetusul, laptele matern, trupul, ca matrice a
cuvântului, dualitatea natal/nonnatal etc.
Pe lângă inteligență și evident, buna
cunoaștere a unor mituri, originalitatea
acestui volum derivă și din dispoziția poemelor în titluri-antiteze sau repetitive, cu
scopul de a pătrunde în conștiința cititorului, unde să implanteze mai mari sau
mai mici semne de întrebare. Exemplific
astfel, ziua a doua/noaptea a doua sau ziua
a cincea/noaptea a cincea.
Cartea are o împărțire riguroasă: Prelocuirea, Locuirea, Dezlocuirea, iar mare
parte din titluri sunt un fel de calendar al
unor zile și nopți cvasianonime, doar înșirate în ordine: ziua întâi/ noaptea întâi,
ziua a doua/ noaptea a doua, etc.
Fiecărui binom zi-noapte poeta îi asociază reverse, unele texte amintindu-mi,
prin succintul lor, de versurile poetului
Giuseppe Ungaretti.
Din poemul ziua a treia rețin o distorsiune a cântecului fals, lamentabil prin

actul trădării, sugerat de matafora arginților pe care se vinde, ori de comparația cu
un fetus avortat: când/am auzit cântecul
pajurei/am despicat cântecul pajurei/ți l-am
îngropat:/mai întâi /ca pe un trup/vândut
pe arginți/apoi/ca pe un fetus avortat.
Simbolistica pajurei apare îi în contrapoemul, dacă pot să-l definesc așa,
noaptea a doua a pajurei, în care imaginarul devine terifiant, prin curgerea sângelui
în pământul-sicriu în care se-ngroapă
morții/mai tare decât/vinul turnat peste el.

Practicile magice, chiar tendința de a
te fixa în ceea ce înseamnă destinul anticipat prin chiromanție, reprezintă alte
posibilități de accedere la mesajele construite de poetă.
Poemul noaptea din globul de sticlă,
subintitulat descântec de dragoste debu tează cu o confesiune: locuiesc sub pielea
mâinilor tale/strivește furtuna/și linia vieții
se va ridica limpede/peste linia morții/ai
multe linii în palmă(…)
Există și un antierou care construiește
cu sârg această permanentă gravitație,
acest vârtej al stărilor contradictorii și el se
numește derizio-fan:iar tu nu ești pescar derizio-fan/îți cresc cârlige în loc de unghii/și
degetele tale mor suffocate în fier/dart u nu
ești pescar/derizio-fan/nici năvod/nici ancoră de salvare/derizio-fan.
Din pleiada nopților Danielei, care cu prind Prelocuirea, am ales noaptea a treia,

unde sinele se află în spațiul placentar și
constată, aproape mistic, perimarea lumii
exterioare: văd cum oamenii îmbătrânesc
pentru că se depărtează de mamele lor
uitând gustul laptelui iar laptele devine albastru deschis, apoi albastru-nchis.
Relația mamă-fetus este organică și se
consumă gestual: mama mea doarme așa
de frumos că eu mă ridic să-I dezvelesc ochii
și coapsele să îi mângâi surâsul și drumurile
picioarelor. cândva ea va trebui să mă nască
și să mă uite. va deveni și ea o femeie adormită cu lapte albastru-închis.
Lui Iona îi era necesară încă o naștere,
aici fătul prezice că singura naștere este o
desprindere sinonimă cu înstrăinarea, iar
laptele închis la culoare nu e dătător de
viață, ba dimpotrivă, devine otravă.
Capitolul al doilea, Locuirea, conține
iarăși zile și nopți, dar și reverse. Trupul nu
oferă securitate, în el se locuiește cu chirie
și tot în el au loc tot felul de vietăți, companioni atunci când nopțile devin zile, chiriașii de drept având prieteni precum derizio-fan, ce se iubește pe sine dar, în ciuda
egolatriei, se îndrăgostește de ochiul auriu
al pajurei pentru a-i lumina nopțile.
Antiteza lumină- întuneric este grefată
pe simbolistica ochiului, iar alegerea pajurei ar putea avea legătură cu vechi efigii.
Ultimul capitol, Dezlocuirea, însumea ză zile și nopți oarecare, deci fără nicio
aură, anoste în traseul lor fatalmente același.
Senzația de claustrare este susținută
de imaginea mâinilor care închid ferestre
pe interior.( din nou o zi oarecare)
Versete pentru azi proclamă biruința
cuvintelor asupra oamenilor, în timp ce o
cântare a zilelor/poem de duminică mare
procedează la definiri tip sentințe, unde,
deși folosește prsoana a III-a, mi se pare indubitabil că se autodefinește, spre exemplu, ziua a V-a/devine albastră de atâta
cer/umblător prin venele sale.
Cu siguranță că prin venele Danielei
Varavara circulă o poezie bună, cu un mesaj percutant și cu un pronunțat caracter
aforistic, iar odată lectura volumului încheiată, îți dorești să revii, pentru o altă
posibilă interpretare a discursului său
metaforic.
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O autofic\iune romanesc[:
Spectacolul mor\ii de Louis Philippe Hébert

L

soniA elVireAnu

ouis Philippe Hébert e o importantă personalitate a literaturii canadiene contemporane: poet, nuvelist, romancier,
dramaturg, editor, jurnalist cultural, conferenţiar, critic literar. A fost distins cu premii importante pentru poezie şi critică literară.
Cărţile sale sunt traduse în engleză, spaniolă, rusă, română.
Editura Ars Longa îi publică volumele: Marie Réparatrice/ Marie vindecătoarea, (2016) şi Spectacolul morţii (Ars Longa, 2020), tradus
şi prefaţat de Christian Tămaş. E invitat de editură la Târgul de carte
de la Alba Iulia (2016).
A te afla într-un spaţiu străin nu e ceva nou, nici a vorbi despre
el, depinde cum o faci. Scriitorul evită obişnuitele însemnări de
călătorie şi face din sejurul său albaiulian substanţa unui roman
epistolar, Spectacolul morţii. Citindu-i cartea, sunt uimită să-mi descopăr oraşul prin prisma unui occidental. Dar mai mult să văd cum
se încheagă o carte din lucruri mărunte.
Corespondenţa presupune comunicarea directă între expeditor şi destinatar, substituită în secolul nostru cu una virtuală. Louis
Philippe Hébert îşi imaginează un schimb de mesaje pe internet
cu un prieten desemnat cu majuscula D, un ipotetic destinatar,
prieten fictiv, care să întreţină aparenţa de dialog. În realitate, e un
monolog interior al personajului, derutat de înstrăinarea resimţită
într-un spaţiu geo-cultural necunoscut. În absenţa unui interlocutor real, impresiile şi reflecţiile sale iau forma mesajelor pe internet, fără răspuns.
Protocolul nominal, specific autoficţiunii, dezvăluie tripla identitate între narator-personaj-autor. Toate epistolele virtuale, cu excepţia ultimei, sunt semnate cu numele autorului. Aparentul
roman e, de fapt, un jurnal virtual cronologic al autorului sub o
falsă haină epistolară. Comunicarea e unilaterală, iar răspunsurile
pierdute din presupuse cauze tehnice, trimise în spamuri, fragmentate, indescifrabile, fiindcă ele nu există.
Toposul din ficţiune e unul real, numit ca atare, Alba Iulia. Iar
naratorul-personaj-autor este un înstrăinat în acest spaţiu perceput prin prisma oboselii, migrenei, decalajului de fus orar, mentalităţii diferite, chiar de la coborârea din tren.
Ochiul străinului e şocat de „sărăcia şi decăderea”, observate
încă din tren, apoi în gară, „un edificiu afectat de o surpare profundă”, „acoperişul se egrenează într-o rugină prăfuită şi tetanică”.
Şi nu putea fi altfel peisajul românesc provincial comparativ cu cel
al grandiosei Viena pe care o lăsase în urmă călătorul. Urmează
apoi descinderea la hotel Cetate din Alba Iulia, privit şi el prin
aceeaşi lentilă: „decor deteriorat”, ca însăşi starea psihică a străinului, serviciile proaste, mâncarea, de asemenea, neputinţa de-a
comunica neajunsurile personalului, impresia de artificial şi reţinere sub masca amabilităţii.
Naraţiunea propriu-zisă e diluată de reflecţii, stări interioare,
amintiri, declanşate de obiecte, gusturi, cuvinte, fiinţe-năluci (tatăl,
mama, un prieten, iubita), care întreţin senzaţia de irealitate a
spaţiului. Personajul observă ce se petrece în jur, reflectează asupra realului şi a scrisului, dar cu ochiul interior îşi observă lăuntrul,
tulburat de contactul cu necunoscutul spaţiului, limbii, culturii.

Frustrarea, descumpănirea, îndoiala, confuzia, singurătatea sporesc din cauza insomniei, inconfortului, ploii, necunoaşterii limbii
române, inducându-i sentimentul de exil, unul real, şi totodată
mental, „victimă a propriilor speculaţii”. De aici nevoia de comunicare, mesajele virtuale confesive care alcătuiesc încetul cu încetul o carte.
Din stările interioare, fragmentele de amintiri recuperate spontan prin asocieri cu elemente reale, din reflecţiile personajului se
desprinde imaginea unei identităţi fragilizate încă din copilărie de
autoritatea tatălui care-i determină evoluţia în răspăr cu voinţa paternă, chiar teama de-a o pierde, de a-i fi furată de un altul, de o posibilă sosie întrezărită în public, la o conferinţă.
Sejurul albaiulian e unul al captivităţii într-o realitate neverosimilă, suspectă, conspirativă, ostilă, în care depeizarea canadianului se intensifică prin experienţele trăite, unele hilare, altele
penibile, groteşti. Privirile, gesturile, vorbele celorlalţi sunt deformate de insomie, speculaţii mentale, singurătate. Realul se îmbibă
de fantezii, halucinaţii, coşmaruri, obsesii, rememorări fugare ale
vieţii alături de cei dispăruţi din viaţa sa, întrevăzuţi în personajele
din jur, ca nişte năluci ale trecutului care-l bântuie.
Nevoia de a-şi limpezi mintea, care-i joacă feste, îl împinge spre
întoarcerea anamnetică în trecut, până în copilărie, iar lectorul va
descifra în final puzzle-ul de imagini: o identitate fragilizată de
trauma suferită în copilărie din cauza tatălui şi descoperirea alterităţii interioare concomitent cu cea exterioară (celălalt, spaţiul,
limba, cultura). Întâlnirea cu studenţii la o masă rotundă, urmată
de lectura bilingvă a cărţii, îi dă sentimentul paradoxal de înstrăinare de sine, de propria operă, şi de regăsire în traducere, într-o
limbă necunoscută, deci în celălalt, propus de transpunerea originalului din franceză în română.
Frica iniţială de pierdere identitară duce la acceptarea alterităţii, la dorinţa de-a ieşi din captivitatea repetitivului creat în existenţa unui scriitor: peregrinări prin spaţii străine, întâlniri regizate
cu publicul, fără nimic surprinzător, riscul expunerii la confesiuni
nedorite, dezgolirea interiorităţii, spectacolul descompunerii, al
morţii fizice ori psihice oferit pretutindeni de viaţă.
Naraţiunea captează fireşte şi elemente metatextuale despre
scriitor-operă-public. Actul scriptic e o explorare a sinelui, o eliberare de obsesii şi traume, dar nu vindecă, nu poate umple vidul
sufletec: „Scriitorul îşi petrece viaţa aruncând cuvinte în prăpastie cu
speranţa zadarnică de-a o umple.”
Excelent tradusă de Christian Tămaş, care dezleagă jocurile
lingvistice ale autorului şi urmează fără şovăire fluxul reflecţiilor
sale, cartea stă sub semnul tehnicii postmoderniste, deşi Louis
Philippe Hébert refuză afilierea la curente literare. Substanţa romanescă n-are nimic spectaculos în sine, e prozaică, poate deruta
perspectiva caleidoscopică, dar modul în care romancierul transpune realitatea în ficţiune, conferindu-i o irealitate ce vine din mânuirea abilă a limbii, şi face dintr-un eveniment comun vieţii
literare pretext de dezvăluire a propriei interiorităţi, probează talentul autentic al prozatorului consacrat.
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O REEDITARE REMARCABIL{ ±I UN DEBUT REU±IT
GeorGe VolceAnoV

L

a douăzeci de ani de la prima ediție (Univers, Colecția
„Romanul secolului XXI”, 2000), superbul roman al Daciei
Maraini intitulat Lunga viață a Mariannei Ucrìa vede din
nou lumina tiparului, de data asta cu o prezentare grafică pe măsură, la Editura Școala Ardeleană, Colecția „Longseller”. Romanul,
plasat de critica literară italiană în proximitatea Ghepardului lui
di Lampedusa, prezintă fascinanta poveste a „ducesei mute”
Marianna Ucrìa pe fundalul exotic al Siciliei veacului al XVIII-lea.
Noua ediție beneficiază de un excelent aparat critic, o prefață
semnată de Irina Petraș, plus o postfață și repere bibliografice
oferite de Gabriela Lungu, semnatara acestei excelente traduceri, distinsă în anul 2010 cu Premiul Internațional „Diego Valeri”.
Rezumând: avem de-a face cu un roman devenit clasic, o traducere de excepție și comentarii critice pertinente, ce ușurează
sarcina cronicarului.
Irina Petraș remarcă „scriitura magnifică” a autoarei, feminismul ei „de adâncime, de substanță și de analiză”, „profunda meditație asupra condiției feminine, dar și asupra condiției umane
în general”. Dintre cele trei condiții istorice ale feminității (demonizată, adorată și independentă, stăpână pe propriu-i destin), Marianna o ilustrează pe ce-a de-a treia. Eroina nu se naște
surdomută și abia spre finalul romanului aflăm ce eveniment
tragic, traumatizant, i-a provocat această infirmitate la vârsta de
șase ani. Ascuțirea, în compensație, a celorlalte simțuri este un alt
aspect judicios semnalat de Irina Petraș. Realitatea siciliană – fie
că este vorba de palate și vile nobiliare, de peisaje rurale, de
străzile palermitane sau de catacombe și închisori – ni se relevă
într-o complexă țesătură de imagini vizuale și olfactive. Culorile
și nuanțele, aromele, parfumurile, mirosurile, miasmele se succed amețitor, compunând universul senzorial al eroinei. Săracii
trăiesc într-un „aer puturos”, cu ulițele străbătute de „pârâiașe de
apă împuțită”; nobilii beau „ciocolată parfumată cu scorțișoară
sau vin de Malaga, cu mirosul lui dulce de smochine uscate”;
patul de suferință al bolnavilor emană mirosul de ulei de camfor,
dar și cel „dulceag al decocturilor”, de transpirație uscată și urină;
morții emană „mirosul înghețat de carne abandonată”. Petrecerile protipendadei abundă în descrieri de vestimentație, cu
crinoline, vestoane, bluze și eșarfe de toate culorile, croite din
toate materialele cu putință.
Cuvântul rostit este înlocuit de cuvântul scris, mica Marianna
fiind echipată de către „domnul tată” cu ustensilele necesare comunicării cotidiene; teancuri de hârtie, călimară cu cerneală și
set de pene. Astfel, dialogul cu acesta, cu „doamna mamă” și, de
la vârsta de treisprezece ani, cu „domnul soț unchi” se realizează
exclusiv în scris. Ruptă auditiv de „lumea dezlănțuită” sau de
„zgomotul și furia” vieții exterioare, Marianna se cufundă în lumea
cuvântului scris; biblioteca, după cum remarcă și Irina Petraș,
„devine tot mai mult un refugiu predilect”, prilej de dialog lăuntric cu mințile luminate, iar spre finalul romanului, de dialog cultural și afectiv cu un bărbat (caz atât de rar în epoca aceea) care
îi apreciază în primul rând frumusețea intelectuală.
Odată cu trecerea anilor, „mica ciudată” ajunge să le câștige
respectul celor cu care interacționează, dovedindu-se o mamă și

Dacia Maraini

o soție bună după standardele epocii, dar, la fel de important,
își câștigă și respectul de sine, reușind, tot mai mult, să-și impună
punctul de vedere în chestiunile familiale, devenind garanta stabilității și normalității într-o lume aristocrată depășită de rea litățile economice ale vremurilor. Depășindu-și statutul de
femeie-obiect ce îi fusese cu brutalitate impus prin mult prea
timpuria căsătorie cu unchiul cu treizeci de ani mai vârstnic, silită să dea naștere unui număr de patru copii până la vârsta de
șaptesprezece ani, Marianna își va descoperi foarte târziu senzualitatea, va învăța că, în afară de contactul sexual sporadic,
consumat asemenea unui viol, exclusiv în scopul perpetuării dinastice, pe lumea asta există și bucuria împreunării trupești
izvorâtă dintr-o afecțiune și iubire ce rezistă în timp tuturor
încercărilor. Rățușca urâtă se transformă într-o frumoasă lebădă
în jurul vârstei de patruzeci-patruzeci și cinci de ani, vârsta
deplinei maturității, eroina trezindu-se iubită și curtată de pretendenți diferiți, cu maniere diferite de exprimare a sentimentelor pe care le nutresc pentru ea. Dar și peste acești ani de
seninătate trec nori prevestitori de furtună: un frate mai mare și
unicul ei fiu, acesta din urmă moștenitorul averii și titlurilor lăsate
de defunctul „domn soț unchi”, îi cer cu insistență să se „potolească”, să nu dezonoreze blazonul familiei – printre altele, este
acuzată că a purtat un singur an doliu după soț, în loc să-l poarte
tot restul vieții – și să nu se mai afișeze în societate în prezența
unor bărbați. Fratele ei Signoretto îi sugerează că „ar trebui să
începeți să vă gândiți la pregătirea sufletului pentru marea trecere”, iar fiul, Mariano, o amenință de-a dreptul cu „punerea sub
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interdicție”. Regăsim aici acea odioasă lume patriarhală în care
contează exclusiv interesele dinastice (punctate de căsătorii între
veri și verișoare sau unchi și nepoate) și în care femeia este redusă la tăcere, ca în tragica poveste a ducesei de Amalfi, imortalizată de Lope de Vega și John Webster. Iar frumusețea poveștii
pe care ne-o propune Dacia Maraini constă tocmai în demnitatea
cu care își apără eroina dreptul la liber-arbitru. Finalul, unul deschis, tipic postmodern, lasă loc speranțelor de bine și mai bine
în ceea ce privește destinul protagonistei; titlul ne oferă această
cheie interpretativă.
Dincolo de povestea unei femei formidabile, Lunga viață a
Mariannei Ucrìa ne oferă și o remarcabilă frescă socială, reconstituind capitole din istoria zbuciumată a insulei disputate de-a
lungul timpului de casele de Habsburg, Bourbon, Savoia și Farnese, reconstituind mecanismele sociale și economice ale epocii,
cu orgoliile și snobismul prostesc al nobilimii scăpătate și cu
pragmatismul burgheziei în ascensiune, dornică să-și „cumpere”
titluri nobiliare.
Din postfață aflăm că romanul a fost tradus în 25 de limbi și
a fost ecranizat de regizorul Roberto Faenza în 1998, filmul fiind
distins cu cinci premii Donatello. Tot din postfața Gabrielei Lungu
(care ne-a dat și o remarcabilă retraducere a Ghepardului) aflăm
cu câte dificultăți s-a confruntat distinsa italienistă clujeană pe
parcursul traducerii. Într-un articol din Revista de traduceri literare din 29 decembrie 2015, Gabriela Lungu ne demonstra că și-a
făcut temeinic temele înainte de trece la tălmăcirea acestui minunat roman, elaborându-și propria strategie de traducere a
tipurilor de cronotopi: cronotopul topografic (legat de timpul și
locul acțiunii), cronotopul psiho- logic (lumea subiectivă a personajelor) și cronotopul metafizic (mentalitatea, concepțiile autorului). Nu pot decât să mă bucur că acest roman longseller și-a
găsit cel mai nimerit traducător în persoana Gabrielei Lungu și
împărtășesc opinia Irinei Petraș, care subliniază faptul că „hainele
românești pe care le propune ea (...) îmbracă perfect originalul,
păstrându-i intacte eleganța, grația și profunzimea.”
Tot la o editură clujeană (Neuma) și tot spre sfârșitul anului
2020 a apărut și volumul Culorile Rhodosului de Gino Leineweber. Merită consemnat debutul de traducător literar al lui Valentin Iacob (cunoscut până acum ca poet, jurnalist cultural și
prozator de cursă lungă). Intrat de câțiva ani în circuitul festivalurilor internaționale de poezie, Valentin Iacob a avut șansa de a
cunoaște poeți de varii naționalități care scriu și în limba engleză,
lingua franca noastră de toate zilele. Pe unii i-a publicat în periodice, iar lui Leineweber, președintele asociației poeților din
Hamburg, i-a dedicat o plachetă ce dezvăluie nenumăratele
fațete ale unui autor greu de încadrat în curente, școli, tendințe.
Prin paleta tematică abordată, el este un viguros neo-romantic;
prin tonul adesea stenic și atitudinea față de cosmos și existență,
este, mai curând, neo-clasic. Prin versul liber, lipsit de constrângeri prozodice, se încadrează în modernism, iar prin referințele
culturale, prin aluzii și discrete inserturi intertextuale, poate fi socotit postmodern.
Versurile selectate și traduse de Valentin Iacob din opera
acestui poet bilingv stau mărturie unui spirit apolinic îndrăgostit de viață, de frumos și de... iubire. Leineweber preferă diurnul
nocturnului, lumina beznei, viața morții. Este un poet solar ce își
trăiește plenar viața, se bucură de cele patru elemente ce compun macrocosmosul, își exaltă idolii literari, exprimă adevăruri
complexe în cuvinte aparent simple. Ca și la Shelley, în To Jane,
with a Guitar (primul text ecologist al romanticilor englezi), și în
Prietenul meu, copacul asistăm la o crimă comisă în zori: „Prietenul

meu, copacul, a murit, / Spune un vers dintr-un vechi cântec german, / L-au tăiat într-o dimineață, devreme...” De la eco-poetry la
critica dură adresată capitalismului sălbatic e doar un pas. În Banul
nu are ochi să vadă, descrierea fabuloasă a unor mangrove tropicale, „această delicată minune”, este urmată de invazia banului
orb, „mereu în mișcare”, biotopul fiind distrus pentru „un hotel cu
șezlonguri și umbrele”, care, după o perioadă de exploatare, va
lăsa locul gunoiului, „singur stăpân pe-acolo pe unde / până acum
câțiva ani / crabii alergau fericiți, pe frunze de mangrovă...”
Dincolo de preocupările civice, erosul ocupă un loc central în
poezia lui Leineweber. Dragostea este prezentată în toate
ipostazele posibile, de la maxima tandrețe (în Cuplu sau Pași ca
niște șoapte) până la actul sexual brutal (Sus în Michigan); dar
dragostea înseamnă și omagiul adus eternului feminin (Mireas ma), și iluzia deșartă (În oglinda deghizării), și regretul provocat
de pierderea iubitei (Iubirea n-a fost de ajuns). Una dintre poeziile de dragoste citează titlul unui album de muzică pop al formației scoțiene Fairground Attraction (Prima dintr-un milion de
sărutări). Autoironia răzbate din Hai să ne-ntâlnim în dormitor,
unde, încrezător în farmecul său masculin, eul liric își dă seama că
invitația fără perdea îi era adresată, de fapt, unui alt bărbat. Nirvana mai are de așteptat propune iubirea ca panaceu, ca sursă a
vitalității debordante.
Tema identității, a cunoașterii de sine, îl preocupă pe poet în
Cioc, cioc; cea a adevărului opus disimulării apare în Adevărul; nu
lipsesc nici textele dedicate reflecției filosofice și religioase (de
sorginte atât creștină cât și budistă) sau celei morale.
Un loc aparte în creația lui Leineweber ocupă poeziile dedicate lui Hemingway, idolul său declarat. Nu exclud posibilitatea
ca Sus în Michigan sau Iubirea n-a fost de ajuns să fie trimiteri la
biografia autorului american. Dubiile se risipesc în cazul poeziei
simplu intitulate Hemingway: „Pe toate le avea din plin. / De tânăr
își dăruise sufletul Zeilor literaturii, / Iar ei îl recompensau fără
oprire, iar și iar... /... / ...sfârșitul său tragic / Ar sugera că toate au
un preț.” Râul cu două inimi (condensarea în câteva imagini esențiale a unei povestiri lipsite de intrigă), Tabăra indienilor (critică
subtilă a istoriei amerindienilor așa cum a fost scrisă de colonialiștii europeni) și Bătrânul și marea reiau mot à mot titlurile unor
creații hemingwayene. Iată cum se încheie poezia dedicată celebrului micro-roman: „Se pare că înșiși îngerii / Au mânuit tiparnița
/ Când autorul și-a dat sufletul / Pentru ultima oară / Într-o carte
de neuitat...”
Adept al conciziei, Leineweber se dovedește, ca și Dacia
Maraini, un maestru al imaginilor cromatice și al celor olfactive.
În materie de cromatică, poezia ce dă titlul volumului ne răsfață
cu peisajul marin compus din frunzele verzi ale unui bananier,
bougainvillea lila, o pălărie de vară albastră, floarea de frangipani
alb-gălbuie și pietrișul roz de pe plajă, amestec de senzualitate,
reverie și bucurie a vieții.
Închei prezentarea acestui incitant volum cu Surpriză în
Iskele, o veritabilă artă poetică, referitoare nu la ce este poezia, ci
la șansele ei de supraviețuire într-o lume tot mai alienată de literatură. „O lectură de poezie. Fete și băieți în Cipru, / în Iskele
cea frumoasă ca o baladă. / Și, oare, te-ai putea plictisi de toate
poeziile și traducerile astea? / Nu voi ști până ce nu-i totul gata.
// La sfârșit, fotografiile. Mai întâi o fată, apoi două, / Apoi un
băiat, doi băieți... grupuri de băieți și fete, / Cu toții împreună,
zâmbind în preajma fericirii / Și a unui poet fericit.” Iată, așadar, un
mesaj optimist formulat de un senior respectat al literaturii germane de astăzi.
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Pove§ti de via\[ la grani\a
dintre etnologie §i literatur[
Menuţ MaxiMinian
„O ţară-şi poate pierde identitatea în
două feluri: dezintegrându-se teritorial şi
dezintegrându-se spiritual”, spunea Octavian Paler. Aceste cuvinte pline de sensuri
sunt aşezate pe coperta volumului„Între etnologie şi literatură”, apărut la Editura Limes,
sub semnătura lui Vasile V. Filip. Titlul cărţii
sugerează preocupările de-o viaţă ale profesorului bistriţean care şi-a împărţit scrisul
între promovarea tradiţiilor şi lumea literaturii.
De altfel, la catedra de limba şi literatura
română de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa, Vasile V. Filip a vorbit
atât despre scriitorii ţării, dar şi despre valorile tradiţionale atât de importante în cunoaşterea rădăcinilor. Nu puţini au fost
elevii care i-au dus mai departe pasiunea
pentru cercetarea satului, transformată apoi
în profesie. O amintesc aici pe Cosmina Timoce-Mocanu, cercetător științific la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil
Pușcariu” din cadrul Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române, cea care, prin cărţile ei,
a dat etnologiei noi valenţe. Împreună cu
Vasile V. Filip, am cercetat, timp de peste un
deceniu, satele din Bistriţa-Năsăud în cadrul
proiectului „Cultura tradiţională imaterială
românească”, concretizat prin apariţia volumelor „Riturile de trecere” şi „Sărbătorile ciclului social şi calendaristic”. Volumul de
faţă, ce cuprinde un deceniu de publicaţii
culturale la Bistriţa şi împrejurimi, este conturat în perioada în care descopeream şi noi
frumuseţea poveştilor şi a liricii populare pe
teren, astfel încât cunosc foarte bine preocupările domnului profesor pentru fiecare
proiect.
Teza de doctorat„Universul colindei româneşti” (din perspectiva unor structuri de
mentalitate arhaică) este unul dintre studiile pe care nu poţi să le omiţi în momentul de faţă dacă faci referire la colinda
noastră intrată în patrimoniul UNESCO. Despre recunoaşterea acestora la nivel mondial, Vasile V. Filip, cel care şi-a dedicat ani
buni studierii fenomenului românesc, declară„Universul colindei româneşti permite
întrezărirea unei mitologii populare vii, evolutive-un produs cultural sincretic ale cărui

straturi suprapuse sunt extrem de greu de
decantat, dar cu atât mai incitante pentru
efortul de cunoaştere şi înţelegere”. Spunea
Bartolomeu Anania, scriitorul şi mitropolitul de la a căruia naştere marcăm anul
acesta 100 de ani, despre colinde că sunt
„splendide odrasle ale geniului nostru popular”, că în ele „se află mai multă teologie
decât în toate tratatele noastre academice”,
coborându-L pe Prunc în spaţiul românesc,
iar „colindătorii sunt alaiul împărătesc prin
care Domnul intră în Ierusalimul satului”.
Volumul, împărţit în două părţi –„Etnologie” şi„Literatură şi fenomenul cultural” –
putea fi publicat în două părţi distincte, una
în care se vorbeşte despre structurile etnologice şi alta în care sunt aduşi în faţa noastră scriitorii, de la clasici până la contemporani. Se puteau susţine, fără nicio problemă, singure şi ar fi avut acelaşi ecou. Am
înţeles, însă, citind cartea, că autorul a ales
să aşeze împreună cele două preocupări
dintr-un deceniu, nu doar pentru faptul că
oglindesc ceea ce face de o viaţă, ci şi pentru că etnologia şi literatura se întrepătrund,
graniţa dintre ele fiind trecută fără nicio problemă dintr-o parte în alta la Vasile V. Filip.
Pentru că studiile etnologice nu sunt rigide,
ele descoperind şi latura filologică a etnologului, fiind aşezate în poveşti ce pot trece
puntea literaturii, iar în cronicile literare descoperim şi câte o însemnare legată de cultura populară.
Meticulozitatea lui Vasile V. Filip se vede
şi în modul în care îşi împarte cartea, întâlnindu-ne la „Etnologie” cu trei secţiuni: A –
Zone etnografice, B – Obiceiuri şi mentalităţi, C – Personalităţi, iar la „Literatura şi fenomenul cultural” cu alte patru secţiuni:
„Cerul clasicităţii” (metaforă a scriitorului),
„Consacraţi”, „Aspiranţi”, „Fenomenul cultural contemporan”( de la A la D). Materialele
din carte sunt numerotate cu cifre fiecare şi
au fost citite, la vremea lor, în reviste de specialitate sau sunt prefeţe la cărţi, de altfel
autorul aşezând data primei apariţii la finalul fiecărui text.
Ne întâlnim, în cartea lui Vasile V. Filip,
cu Episcopul Macarie Drăgoi în ipostaza de
cercetător, „omul care sfinţeşte locul” adu-

nând de pe Valea Ţibleşului aproape 500 de
colinde, de la 215 informatori din 29 de sate.
Apropiat zonei, Vasile V. Filip se află între
obiectivitatea criticului şi a etnologului şi
„atracţia sentimentală”, conturând un text
amplu care vorbeşte despre dimensiunea
hieratică, cea ludică, dar şi cea familiară, motivele inedite şi cunoaşterea de sine prin
„aplecarea înspre fântâna celor mai tainice
şi mai adânci dintre forţele omului”. O altă
cercetare este cea de pe Valea Someşului,
de acolo de unde Liviu Păiuş vine cu o Istorie a folclorului năsăudean pe care Vasile V.
Filip o aşază „în tradiţia prestigioasei şcoli
academice năsăudene” ca amploare, concepţie şi rigurozitate.
Nici relatările etnologice, nici cronicile
nu aduc în faţă simple texte, ele sunt aprofundate, studiate, integrate în concepte,
eseurile lui Vasile V. Filip mizând şi câştigând
prin întrepătrunderea dintre cele două sfere
culturale. Spre exemplu, vorbim despre repertoriul lirico-epic tradiţional al satului
Agrieş, făcând referire la 40 de texte culese
de interpreta Lenuţa Purja, autorul realizează un adevărat expozeu despre cultura
românească, inserând aici şi gândurile a doi
filozofi – Constantin Noica şi Lucian Blaga.
Acest eseu ar putea sta într-un volum de
sine stătător, mărturie pentru bijuteriile pe
care creatorul popular anonim ni le-a lăsat
moştenire, descoperind frumuseţea limbii
noastre. „Reconstituirea unui orizont tradiţional se face simultan cu reconstituirea
unui întreg orizont lingvistic în mare parte
pierdut ce presupune – dacă nu înveliş
sonor nou – mai ales sensuri, nuanţe semantice specifice locului”, spune Vasile V.
Filip.
Ageritatea etnologului bine cunoscător
al meleagurilor natale nu scapă nimic din
priviri, nici studiile apărute recent ale unor
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cercetători precum Ion H. Ciubotaru, cel
care într-o cercetare făcută în judeţul nostru, a reuşit să stea de vorbă cu peste 100
de locuitori, editând, după 40 de ani, volumul „Folclor din Bistriţa-Năsăud” ce adună
255 de texte literare în versuri şi 101 texte
muzicale„riguros organizate şi numerotate”.
Această carte care va trebui de acum încolo
să fie inclusă în cercetările despre folclorul
nostru, Vasile V. Filip ne îndeamnă s-o primim„cu pioasă, smerită, mulţumire, ca pe o
jertfă a unei părţi din cele din urmă energii
ale marelui cercetător şi cărturar Ion H. Ciubotaru”.
O altă culegere „o realizare rară, de excepţie” ce „se aşază în fruntea tuturor strădaniilor de acest fel şi va rămâne probabil
multă vreme un reper greu de egalat sau
depăşit”este cea a criticului Andrei Moldovan, care în 40 de ani reuşeşte să adune
4000 de piese, mare parte dintre acestea
apărute în„Literatură tradiţională din Nord”.
De altfel, toate fişele pot fi cercetate la Arhivele Statului din Bistriţa. Atunci când trebuie subliniate anumite neconcordanţe,
Vasile V. Filip o face, spre exemplu, constatând mici„rateuri”la unele versuri culese în
care informatorul face o mixtură între ceea
ce a moştenit oral din vatra satului şi ceea
ce ascultă la radio sau televizor. Aici se vede
studiul de o viaţă, aprofundarea şi buna cunoaştere a liricii populare de către Vasile V.
Filip.
Spuneam despre Vasile V. Filip că nu
este doar etnologul încorsetat într-o grilă.
Iată, spre exemplu, la întâlnirea cu profesoara Ana Filip din Salva, care ne-a purtat
într-un adevărat periplu pe Valea Sălăuţei,
ghidându-ne să cunoaştem ţărani cu poveşti aparte, înainte de a prezenta personalitatea acesteia, autorul face un adevărat
expozeu despre însemnătatea localităţii
Salva, cea care a dat pe Maria Peter şi Maria
Butaciu, dar şi clopul cu păun, brand al judeţului, pentru aceste meleaguri.
Despre mentalităţi, solidaritatea şi toleranţa, omenia din satul bistriţean ne vorbeşte în carte Vasile V. Filip, amintind aici şi
povestea cucului, pasărea cea mai cântată
şi mai pomenită în folclor, legată de focurile
echinocţiale, dar şi despre scrisorile de pe
front ale lui Octavian Hodoroga din cel deal Doilea Război Mondial, publicate de Icu
Crăciun şi asupra cărora Vasile V. Filip stăruieşte printr-un text amplu, împărţindu-le pe
tematici, creionând astfel un portret al stării spirituale a ostaşului nostru. Ce versuri
tulburătoare, pline de însemnătate: „Că
trebe mers la arat./ Cine-a prinde boii-n jug?
Și cine-a ținea de plug? Tata-i slab și el nu
poate,/ Am surori, nu-s învățate/ Și la lucru
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nu-s dedate./ Barăm dac-ar fi feciori,/ Și s-ar
duce la ogor,/ Ar ara cât ar putea/ Și tăt m-aș
mai mângâia./ Dar așe ce-i de făcut? Nu
mere nime la plug”(Octavian Hodoroga).
Partea a II-a a cărţii vorbeşte despre importanţa literaturii noastre, pornind de la
limba ce ar trebuie să fie pentru fiecare dintre noi „o mamă nevăzută al cărui sânge a
trecut într-al tău, a cărei simţire şi înţelegere
a lumii o rezumi şi o repeţi pe altă buclă a
timpului”.
Scrie Vasile V. Filip despre Andrei Mureşanu prin ochii lui Mihai Eminescu, priveşte pe Liviu Rebreanu dintr-o altă ipostază, aceea a vocaţiei lirice, a unui mare
poet epic, şi ne aduce prin scris în contemporaneitate unde ne întâlnim cu cei care
conturează acum literatura ţinutului nostru
şi nu numai.
De remarcat faptul că la capitolul „Aspiranţi”, pe lângă aşezarea unor nume
bistriţene, Vasile V. Filip inserează, pe
lângă cronicile literare, şi povestirea proprie„O ieşire în sat”, foarte bine construită.
Vasile V. Filip a trecut de mult de la statutul de aspirant, însă, poate că, a luat în calcul debutul în proză, deşi şi acesta a fost
făcut cu mulţi ani în urmă, multe dintre
scrierile lui fiind trecând graniţa dintre
proză şi etnologie. O luăm însă ca pe un
alint al scriitorului care ştie că este de mult
timp consacrat.
Cartea are ecou în revistele literare, Raveca Buleu publicând o cronică în „Contemporanul”, Monica Grosu în „Tribuna” şi
Viorel Mureşan în„Caiete silvane”.„Indiferent
de gen, toate scrierile cărţii sunt tivite, dar
cu vizibilă margine moralistă. Întorcândune la dimensiunea ştiinţifică a volumului,
cea mai importantă, prin contribuţiile sale,
la descifrarea mecanismelor de creaţie, etnologul îmbogăţeşte actul artistic. Nu bucăţi colorate de marmură, sticlă sau ceramică asamblează Vasile V. Filip aici, după o
veche tehnică egipteană ce se cheamă mozaic, ci cuvinte pentru a pune în dialog arhaicul cu modernitatea, folclorul cu literatura cultă”- Viorel Mureşan.
Cu volumul lui Vasile V. Filip ne urcăm
spre obârşii, acolo unde găsim„comoara de
acasă”, elementele de profunzime ale profilului nostru etnic şi cultural.
Alte surprize ne vor aştepta din partea
scriitorului Vasile V. Filip care are în pregătire primul volum din jurnalul pe care-l ţine
cu consecvenţă de 23 de ani şi care a adunat 23 de carnete (tip agendă) însumând
5000 pagini sub numele „Însemnări de-a
lungul vremii (ale unui dascăl greu de
mulţumit)”.
III

Concursul de burse
de crea\ie literar[ pentru
tinerii scriitori organizat
de Uniunea Scriitorilor
din România
Uniunea Scriitorilor din România anunță o nouă ediție a concursului de burse de creație literară
pentru tinerii scriitori (cu vârsta
până în 35 de ani), indiferent dacă
sunt sau nu sunt membri U.S.R.
Bursele au în vedere orice gen literar.
Candidații sunt invitați să expedieze Secretariatului U.S.R. dosarele
de aplicație la bursa de creație literară. Dosarele vor cuprinde un CV
literar, un fragment literar reprezentativ pentru creația scriitorului și
proiectul pe care autorul îl are în
vedere în cazul primirii bursei.
Comitetul Director al U.S.R. îi va
selecta, în urma analizării dosarelor,
pe cei doi câștigători ai concursului.
Fiecare bursă va ﬁ în valoare de
1500 lei net lunar, timp de un an. La
ﬁnalul perioadei de un an, beneﬁciarii bursei vor prezenta Comitetului Director al U.S.R. manuscrisul în
formă ﬁnală.
Volumele vor ﬁ tipărite prin
grija U.S.R. şi vor purta pe pagina de
titlu mențiunea: „Autorul acestei
cărți a beneﬁciat de bursa de creație literară oferită de Uniunea Scriitorilor din România“.
Dosarele pot ﬁ expediate prin
poștă până la data de 15 mai 2021,
cu mențiunea Concurs de burse
de creație literară, pe următoarea
adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071,
în atenția doamnei Roxana Chioseolu.
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Povestea lui Genji - parfumul unei lumi apuse

O

mirunA drăGHici

melodie delicată se strecoară în aerul serii, asemeni unor
pași furișați printre picături de ploaie; este sunetul unui
koto, harpa japoneză tradițională. Din cețuri melancolice, o siluetă stranie se urzește încet, înaintea privirilor noastre: robele somptuoase, în culori diafane, și evantaiul de pe care cocorii
par a-și lua zborul, ascund albeața unui chip abia întrezărit. În
foșnetul mătăsurilor grele, delicata apariție se apropie și ne îndeamnă s-o urmăm; își înclină capul, cu eleganță discretă, iar cascada noptatică a părului se răsfiră până la pământ.
Adusă de boarea înserării, o bucată de hârtie liliachie, împăturită cu o măiestrie nemaivăzută, ni se așterne la picioare. Chemarea
este irezistibilă, căci misteriosul bilet ne dezvăluie o caligrafie ce
pare țesută din firul pânzei de păianjen, așternut de mâna unui
maestru.
Prinși în jocul vrăjit, nici nu ne dăm seama că timpul se retrage
în matca trecutului, asemeni unui melc furișat în cochilie; odată ce
freamătul vremurilor încetează, descoperim o cu totul altă lume,
în jurul nostru. Ne aflăm în capitala imperială Heian-Kyō (Heian înseamnă „pace și seninătate”); pe străzile în unghiuri drepte ale
orașului, clădit aproape exclusiv pentru uzul familiei imperiale și al
celor mai apropiați curteni, se înșiră, una după cealaltă, reședințele
aristocraților de la curtea imperială. La rândul lor, acești privilegiați
sunt împărțiți în trei categorii (ranguri de curte), nici un alt statut
nefiind admis în capitală.
Într-una dintre aceste elegante reședințe, clădite din lemn,
așezată la măsuța de scris, doamna Murasaki Shikibu scrie; de sub
pensula-i măiastră, cascada unei caligrafii elegante și vivace ne
aduce o capodoperă ce a reușit să sfideze timpul, modele literare
și culturale. Este vorba, desigur, despre Povestea lui Genji, primul
roman din istoria literaturii, despre care marele scriitor Yasunari Kawabata afirma că este „cel mai înalt pisc al literaturii japoneze”. Cadrul narativ este plasat în sec. XI și are aproximativ 400 de
personaje. Dacă cititorii occidentali sunt familiarizați deja cu epocile feudale, marcate de clasicul stereotip al samurailor, epoca istorică numită Heian (794-1186) ne apare de o mare stranietate,
solicitând abandonarea multor concepte și prejudecăți moderne,
pentru a încerca înțelegerea acesteia.
Doamna Murasaki Shikibu a fost fiica lui Fujiwara Tametoki, un
erudit cunoscător al civilizației chineze, funcționar în cadrul Consiliului Riturilor. Familia făcea parte din marele clan Fujiwara, aflat,
de facto, la conducerea țării, însă dintr-o ramură secundară a acestuia - Murasaki era unită genealogic de șeful clanului, Fujiwara Michinaga, pe linie paternă, de un strămoș comun, aflat cu șase
generații în urmă. Folosirea numelui de Murasaki (care înseamnă
„mov, liliachiu”, în limba japoneză) este o convenție - nefiind cunoscut numele real al scriitoarei, se folosește, prin extensie, numele
principalului personaj feminin din Povestea lui Genji, iar Shikibu este
denumirea funcției deținute de tatăl ei.
Generic, anul nașterii ei este considerat a fi 978, fiind unul dintre cei șase copii ai lui Tametoki. După moartea unei surori mult iubite, își însoțește tatăl în provincie, în funcția de guvernator primită
de acesta; un an mai târziu se întoarce în Kyoto (Heian), de una singură. Curtată intens de vârstnicul Fujiwara Nobutaka, în 999 se
căsătorește cu acesta (este a doua soție) iar în anul 1000 dă naștere

unei fiice, singurul său copil. Un an mai târziu rămâne văduvă.
Acesta este considerat momentul de la care începe să lucreze la
Povestea lui Genji; evenimentul este, cel mai probabil, legat și de
numirea ei în suita de doamne însoțitoare a consoartei imperiale
Fujiwara Shōshi (împărăteasa Akiko), în slujba căreia petrece aproximativ patru ani.
Jurnalul (nikki) pe care l-a ținut ne oferă cele mai multe detalii
despre doamna Murasaki: deși acesta acoperă numai perioada anilor 1008-1010, multe dintre evenimentele descrise în această lucrare au corespondență în Povestea lui Genji. Din rândurile
jurnalului, aflăm că, în copilărie, Murasaki a fost studioasă, învățând
cu mare plăcere și ușurință (dar pe furiș) complicatele ideograme
chinezești, care i-au permis accesul la literatura imperiului continental, considerat, la acea vreme, model civilizațional pentru cei
din insulă. Femeile epocii Heian nu aveau acces la o educație de
factură clasic chineză, aceasta fiind rezervată exclusiv bărbaților;
tocmai acest fapt neobișnuit a făcut ca Murasaki să fie îndrăgită de
împărăteasa Akiko.
„Doamna liliachie” era o fire singuratică și melancolică, nu prea
îndrăgită de cei din jur; referindu-se la descrierile ce i-au fost făcute
de alții, Murasaki ne mărturisește că era considerată nesociabilă și
mândră, oarecum șireată și zgârcită cu aparițiile în public, vanitoasă
în talentu-i literar. La peste o mie de ani distanță de serile în care își
așternea gândurile pe hârtie, bârfele și zvonurile, chiar dacă erau de
curte imperială, asemeni unor frunze uscate, s-au risipit în vânturile
vremii; talentul și numele ei au rămas neștirbite, răzbătând prin
epoci. Lumea epocii Heian ne apare astăzi în toată neobișnuita-i
orânduială și splendoare.
În nordul orașului Kyoto se află astăzi locul considerat a fi mormântul lui Murasaki Shikibu, moartea ei fiind datată, cu aproximație, în jurul anului 1015, sau chiar anii 1030. Capitolele finale ale
operei sunt impregnate cu melancolia timpului, care apasă peste
oameni și peste creațiile acestora. Simțim o Murasaki împovărată
de umbrele uitării, ce se aștern peste ea și scrierea ei, rămasă, în
aparență, neterminată.
Acțiunea celor 54 de capitole din Povestea lui Genji se întinde pe
durata a trei sferturi de secol, iar primele 51 de capitole acoperă
viața personajului principal masculin, prințul Hikaru Genji („strălucitorul Genji”). Eroina, numită Murasaki, soția lui Genji, devenită
călugăriță, moare la jumătatea romanului, însă, la cererea împărătesei Akiko, povestea nu se termină odată cu moartea protagoniștilor, astfel că doamna Shikibu scrie despre fiul și nepotul lui Genji.
Eroul, prințul Genji, este un personaj idealizat: deosebita frumusețe și rafinamentul cultural îi asigură un mare succes în numeroasele-i aventuri romantice, dar numai în prima parte a vieții.
Urmează exilul, departe de lumea rafinată și luxoasă a curții imperiale, și deposedarea de rangul nobiliar, deoarece Genji făcuse imprudența de a se angaja într-o aventură cu una dintre soțiile
împăratului, doamnă provenită dintr-un clan rival. Nu atât aventura în sine este reprobabilă, conform criteriilor morale ale vremii,
cât faptul că ea a ajuns să fie publică. Perioada exilului, în care este
despărțit de Murasaki, are rolul de a-l maturiza pe strălucitorul
prinț: în țesătura narativă, devin pregnante motivele caracterului
trecător al tuturor lucrurilor, nestatorniciei evenimentelor și si-
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tuațiilor. Vedem în acestea influența budismului, introdus în Japonia pe filieră chineză. La momentul în care este scrisă Povestea lui
Genji, în spațiul nipon sunt prezente sectele Shingon și Tendai, promotoarele unui budism de factură esoterică. Unul dintre cele mai
puternice și durabile dintre mesajele romanului constă în faptul că,
pe drumul spre iluminare, omul trebuie să realizeze că atât frumusețile naturii, cât și plăcerile fizice ale vieții sunt iluzorii și trecătoare
(concept numit mujōkan).
Deși, după doi ani de exil, Genji se întoarce la curte, succesul
său social fiind acum mult mai pronunțat, eroul este iremediabil
transformat de experiența trăită.
Ultimele trei capitole nu se mai petrec în capitală, ci într-un sat
numit Uji, acțiunea este umbrită de un pesimism accentuat, însă
scriitoarea mai reușește încă o premieră, conturând figura celui dintâi anti-erou din literatura mondială. Totuși, unii cercetători sunt de
părere că aceste ultime capitole ar fi fost scrise de fiica doamnei
Murasaki, Dainni no Sammi.
Cel mai vechi exemplar existent al Poveștii lui Genji constă dintrun set de rulouri pictate în prima parte a sec. XII, cunoscut sub denumirea de Genji monogatari emaki. Deși inițial acestea au fost, cel
mai probabil, în număr de 10 sau 12, în prezent sunt cunoscute
doar 20 de picturi și 29 extrase de text, care alcătuiesc aproximativ
o cincime din opera originală. Rulourile se remarcă printr-o deosebită subtilitate imagistică și o caligrafie rafinată, puse în valoare
de suportul de hârtie, manufacturată și decorată cu cele mai bune
materiale ale vremii.
Datarea operei nu este lipsită de controverse, cea mai larg acceptată aproximare situând perioada producerii rulourilor între anii
1120-1150. Misterios este și aspectul autoratului acestora - se pare
că cel puțin cinci persoane au supravegheat și lucrat la alcătuirea
setului de emaki. Descoperite în cadrul moștenirii ramurii din Owari
a ilustrei familii Tokugawa, precum și la familia Hachisuka, lipsite
fiind de semnătură sau sigiliu, rulourile rămân în sfera operelor
anonime.
Patronajul artistic al operei este de cea mai ilustră factură. O însemnare din anul 1119, din jurnalului unui curtean numit Minamoto no Morotoki, ne precizează că a fost dorința împărătesei
Akiko de a se pregăti hârtie pentru producerea de „imagini cu
Genji” iar împăratul retras Shirakawa a poruncit ca picturile să fie
executate. De consemnat faptul că cei doi au fost printre cele mai

importante figuri istorice ale epocii, cu o însemnată activitate de
mecenat artistic.
În perioada Edo (1603-1868) ramura din Owari a familiei Tokugawa se afla în posesia a trei rulouri, aflate într-o stare deosebit de
precară. S-a luat decizia de a separa porțiunile de hârtie, acolo
unde fuseseră îmbinate inițial. În anul 1932 acestea au fost înrămate individual, pentru o mai bună conservare. Aflate în custodia
Muzeului de Artă Tokugawa și a Muzeului Gotoh, segmentele
originale au fost supuse unui amplu program de restaurare. În
urma acestuia, a fost reconstituită forma inițială, de rulou pictat,
în care fiecare ilustrație este însoțită de fragmentul de text
descriptiv.
În anul 2019, autoritățile japoneze au anunțat descoperirea
capitolului al cincilea din Povestea lui Genji. Descoperirea a fost făcută într-un cufăr din magazia unui descendent al clanului Yoshida,
din provincia Mikawa, manuscrisul aflându-se în posesia familiei
încă din anul 1743.
Japonia are un program denumit „Comori naționale”, în cadrul
căruia sunt reunite și protejate cele mai importante opere și artefacte din cultura niponă, iar Genji monogatari emaki face parte dintre acestea. Având în vedere deosebita lor fragilitate, rulourile sunt
rareori expuse public.
Pentru înțelegerea în profunzime a operei lui Murasaki Shikibu,
este necesară o abordare multifațetată, care să reflecte contribuția
tuturor categoriilor artistice implicate în producerea întregului: hârtia și decorațiunile acesteia, textul, caligrafia și picturile. Specifice
artei de curte a epocii Heian, rulourile pictate/emaki constituie atât
suport material cât și cadru semantico-vizual pentru exprimarea
sensurilor, de multe ori, extrem de subtile, ale produsului cultural;
în termeni moderni, am putea spune că un emaki este o operă de
artă interactivă și multidisciplinară.
Japonia a dezvoltat de-a lungul istoriei o adevărată artă a producerii hârtiei. Hârtia pe care a fost fixată povestea are de spus o istorie numai a sa: fiecare foaie are o combinație unică de nuanțe de
bază și secundare, de șabloane decorative și ornamentații, cu aplicații din foiță de aur și de argint.
Tehnicile decorative încep cu fixarea nuanței de bază, prin imersarea foii în vopsea, de cele mai multe ori rezultând o nuanță de
alb-crem sau bej-oranj. Alte nuanțe erau fixate cu ajutorul pensulei și al vopselei, fie în culori complementare, fie în nuanțe puternic
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contrastante. De asemenea, sunt folosite șabloane decorative (favorit fiind cel al petalelor și florilor întregi de cireș).
Următoarea etapă presupune aplicarea foiței de aur sau de argint, tăiată în diferite forme și împrăștiată pe suprafața de hârtie, în
anumite zone. Din punct de vedere cromatic, foița de aur era asociată zonelor vopsite în roșu, oranj și mov, iar foița de argint le complimenta pe cele albe și bej.
Pregătirea suportului de hârtie se încheie prin decorarea acestuia cu motive inspirate din natură. Întrezărim aici profunda
legătură și dragoste a sufletului japonez pentru elementele naturii, pentru făpturile apelor, cerurilor și pădurii, aceste kami - spirite
sacre, venerate în cultul shinto, producție religioasă definitorie pentru identitatea etnografică și culturală niponă.
Potențarea sentimentelor personajelor se face și prin intermediul imaginii, nu doar a cuvântului. Aluziile vizuale dintr-o anumită
ornamentație (cum ar fi combinația unde-cercuri-fluturi, care indică marile tobe de la festivități) conduc cititorul către sensuri care
nu se dezvăluie din porțiunea de text. Prin intermediul imaginii și
decorațiunii, cuvântul capătă un trup, o culoare, o textură, fiind
purtătorul unui mesaj spiritual, dar și senzorial.
În ceea ce privește picturile de pe emaki, ele aparțin stilului
numit yamato-e (subgenul onna-e, cu tematică feminină), specific perioadelor Heian și Kamakura (1183-1333). Pentru ilustrarea
aventurilor lui Genji, artiștii au folosit scene standardizate ale vieții
la curtea imperială. Cadrul desfășurării acțiunii îl constituie, în
aceste picturi, verandele sau camerele personajelor; specifică acestor scene este folosirea perspectivei numită „ochi de pasăre”, care
înfățișează construcțiile fără acoperiș. Efectiv, „tragem cu ochiul” la
întâmplările, trăirile și mișcările personajelor, interpolându-ne, in
abstracto, în miezul poveștii. Conacul japonez specific epocii,
numit shinden, este alcătuit dintr-o sală centrală, un coridor exterior care o înconjoară, de-a lungul căruia sunt plasate apartamentele individuale, și o verandă. În mijlocul complexului se află
grădina, spațiul cel mai îndrăgit de către spiritul nipon. Dintre cele
20 de imagini care ne-au parvenit, 17 se petrec în coridorul exterior sau pe verandă.
Realizarea picturii comporta trei etape: în prima dintre acestea,
se realizau contururile elementelor arhitectonice și ale personajelor, în cerneală, împreună cu instrucțiunile „maestrului cernelurilor” (sumigaki) în vederea colorării. În etapa a doua se colora în
interiorul formelor deja trasate, o fază în care puteau interveni numeroase corecții și modificări, așa cum s-a demonstrat cu ajutorul
scanărilor cu raze X. Etapa finală presupunea reconturarea cu cerneală, acolo unde era necesar.
Pictura japoneză a vremii presupunea un grad înaintat de standardizare și stilizare a figurii umane: chipul rotund, cu nas în forma
literei L și ochi executați liniar, alungiți. Invitând privitorul să cunoască cât mai bine personajele înfățișate, pictorii au adăugat elemente de identificare extrem de subtile, ale gesticii și expresiei, ce
trebuie căutate cu multă atenție, pentru a fi descoperite. Un astfel
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de exemplu este scena în care Genji își privește copilul ilegitim
Kaoru: linia ochilor prințului este ușor vălurită, exprimând atât
atenția exterioară, acordată copilului, cât și monologul interior al
personajului.
Caligrafia rulourilor constituie una dintre cele mai marcante
trăsături ale operelor. Scris în silabarul kana, în întregime autohton,
orientat pe coloane, de la dreapta la stânga, textul reflectă cele
două tendințe majore ale sec. XII, anume o caligrafiere cu semne
subțiri și foarte arcuite, precum și scrierea cu o cerneală mai groasă,
folosindu-se o cinetică bruscă și plină de energie.
Silabarele japoneze, prin însăși modalitatea lor grafică, permiteau o așezare în pagină diversă, menită a accentua anumite
porțiuni. Astfel, o frază finală poate fi fi înscrisă pe o singură coloană, despărțită de restul textului într-o manieră cu puternic impact vizual. Folosirea coloanelor și manipularea spațială a textului
servește la delimitarea fragmentelor în proză de cele în versuri. În
ceea ce privește poeziile, nu întotdeauna este urmărită metrica
proprie versului, ci un fel de metrică caligrafică.
Modalitatea de caligrafiere cunoaște alternanțe care subliniază
tempo-ul narativ. Astfel, este folosită tehnica „scrisului înghesuit
(kasanegaki)”, în care semnele sunt scrise pentru a încăpea mai
multe într-o coloană, precum și cea a „scrisului dezordonat (midaregaki)”, în care coloanele aproape că se suprapun. Cele patru sau
cinci coloane de pe o pagină au puncte de pornire diferite, ceea ce
conduce la apariția efectului de cascadă, efect prin care atenția cititorului este condusă, în mod voit, către un anumit punct din
țesătura narativă.
În ceea ce privește textul, setul de emaki conține fragmente
din capitolele care alcătuiesc Povestea lui Genji; 20 de asemenea
pasaje de text ne-au parvenit, până în prezent. Au fost alese unul,
până la trei fragmente, din fiecare capitol, pentru a fi înscrise pe
fiece rulou, decizia revenind fiecăruia dintre cei cinci supraveghetori ai lucrării. Într-un fel, aceștia se folosesc de textul scris de Murasaki Shikibu ca de un vector literar deschis, supus intervențiilor
transformatoare.
Pasajele alese conțin scene de acțiune, monologuri interioare
și porțiuni descriptive, textul ales fiind menit unei complementarități organice cu ilustrația aferentă și suportul de hârtie. De cele
mai multe ori, textul conține o scenă de mare tensiune emoțională,
care culminează cu un dialog poetic. Versurile waka, cu specificul
lor condensat și eliptic, codifică trăirea interioară a personajelor; în
estetica vremii, nimic nu trebuie revelat în întregime.
Nu se poate sublinia îndeajuns importanța Poveștii lui Genji în
definirea identității culturale nipone. Apărut într-o perioadă de intensă decantare spirituală și socială, Povestea lui Genji a constituit
unul dintre pivoții centrali, în jurul căruia s-au coagulat cele mai însemnate elemente de factură culturală, din marele proces de fixare
a identității naționale japoneze. În ceea ce privește contribuția la literatura universală, putem afirma că Genji se așează, asemeni unei

pietre de temelie, la baza celui mai popular gen literar.

Col\ul lui Yorick
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Motive de optimism?
rAdu-ilArion munteAnu

A

cest articol poate fi citit, în bună
măsură, ca o urmare a celui publicat, sub formula rubricii mele,
în numărul 5-6 pe 2020. Atunci pandemia
de COVID 19 îşi luase avânt, iar cercetările
asupra vaccinurilor se aflau în stadiu incipient. Acum există cel puţin 50 de centre de cercetări active în domeniul vaccinologiei, dar mai ales produsele unui
număr de companii alimentează piaţa de
gen, iar efectele campaniior de vaccinare
sunt măsurabile. Însăşi schita istorică, subiectul articolului de anul trecut cere o
dezvoltare actuală. Competiţia biologică
dintre specia umană şi patogenul SARS
Cov 2, în diferitele sale versiuni mutante,
se află într-un stadiu esenţialmente diferit.
Sub toate aspectele.
Nucleul articolului e o trecere în revistă a tipurilor de vaccinuri anti COVID 19
şi a surselor producătoare. În alte cuvinte,
a artileriei grele a speciei umane în această confruntare. Dar, până la abordarea directă a acestui subiect, e necesară o anume pregătire a terenului. Pe cel puţin 3
planuri.
Pe plan biologic. Care e semnificaţia
apariţiei versiunilor mutante a patogenului? Câtă vreme combaterea infecţiei cu
SARS Cov 2 s-a făcut orbeşte, mai mult sau
mai puţin la întâmplare, cu medicamente
prexistente, cu rezultate variabile, mutaţiile au apărut prea puţin sau deloc. Nu
discutăm măsurile comportamentale necondiţionale, portul măştilor, distanţarea
fizică, igiena eleentară. Acestea sunt reflexe sociale. Versiunile mutante au apărut
după începutul aplicării vaccinarii cu produse cercetate, validate şi puse pe piaţă.
Interpretarea e la îndemână. Patogenul
reacţionează, la rândul său, ofensivei. Se
apără. Versiunile mutante sunt, în competiţia biologică, de aceeaşi natură cu
rezistenţa la antibiotice a patogenilor bacterieni. Sunt forme de inteligenţă a naturii,
în sensul doctorului Dumitru Constantin
Dulcan. Un moment de atenţie! Să nu confundăm inteligenta intrinsecă cu cea conştientă! Mecanismele acestei forme de
inteligenţă sunt similare cu procesele evolutive.
De ce interesează înţelegerea mecanismelor de apariţie a patogenilor virali

mutanţi? Nu doar ca un reflex al nevoii
irepresibile a speciei de cunoaştere/ înţelegere. Ci şi pragmatic. A înţelege sensul
diversificării adversarului biologic ne oferă
o şansă în plus în combaterea acestuia.
Cercetarea biologică are de stabilit dacă şi
când vaccinurile elaborate vor trebui modificate pentru a-şi da eficacitatea împotriva unor coronaviruşi specifici mutanţi. Deocamdată această necesitate n-a
apărut. Încă. Dar cercetarea vaccinologică
trebuie să fie pregătită.
Pe plan psihosocial. Reacţia publică
se constituie prin conjugarea a doi factori.
Unul general, altul specific. Cel general
l-am tratat de mai multe ori, în rubrica de
faţă şi, în mai mare măsură, mai consecvent, în cea intitulată Pricinaşul de serviciu, din publicaţia trimestrială online
www.egophobia.ro nu voi repeat aici dezvoltarea acestuia, aş sabota însuşi scopul
articolului. În esenţă, păstrez convingerea
că omenirea nu e pregătită pentru utilizarea raţională a ceea ce am numit supracomunicarea. Pe termen nedefinit, efectele negative ale supracomunicării rămân
mai ponderabile faţă de cele pozitive. Factorul specific e funcţionarea, în paralel şi
simultan cu progresele inerente ale tehnologiei vaccinologice, a mişcării antivaccin. Care s-a accentuat după saltul făcut,
în ultimii 15-20 de ani, în randamentul comunicării internautice. În articolul prece-

dent m-am limitat la ilustrarea fenomenologic-descriptivă a antivaccinismului, făra
a-i analiza natura, legată de efectele negative ale supracomunicării.
Un aspect critic al dezvoltării speciei
este creşterea decalajului între nivelul
crescând al cunoaşterii ştiintifice şi al achiziţiei tehnologice pe de o parte şi creşterea entropică a ignoranţei publice. Un
cablu se întinde mereu între aceste laturi.
Atingerea limitei naturale de elasticitate e,
spune rezistenta materialelor, inclusiv la
nivel metaforic, inevitabilă. După care ruperea explozivă va declanşa efecte megadistructive. Sigur, modelul e ultrasimplificat, dar asta e esenţa evoluţiei sociale. Mişcarea antivaccin nu e decât un microfenomen încadrat în această dinamică.
De fapt, curentul antivaccin nu se reduce la negarea vaccinării. Ci, în spiritul
entropic, ofensiva ignoranţei publice, în
caz minimal, dacă nu adăugăm efectele
unei propagande insidioase rău intenţionate. Susţinătorii acestui current distructiv ar putea merge până la nega realitatea pandemiei însăşi chiar după epuizarea acesteia.
Anvergura provocării. Omenirea a
trait nenumărate epidemii în ultimul secol
trecut de la precedenta pandemie, cunoscută ca gripa spaniolă. Diferenţele faţă de
cea de față sunt majore. În primul rând
mortalitatea. Evaluările surselor diferă, dar
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toate au în comun ordinal de mărime al deceselor: zeci de milioane. Acum, cu scurt
timp înainte de apariţia numărului 3-4, s-au
înregistrat aproximativ 2.5 milioane de
decese. La peste 110 milioane de infectări.
Important e şi numărul vindecărilor: peste
85 milioane. Dar acest număr nu discerne
între vindecarea spontană, ca urmare a
formelor uşoare şi cea care va fi urmat
diferitelor tratamente.
Cauzele biologice ale pandemiei din
urmă cu un secol fuseseră necunoscute.
Abia acum, la un secol de la eveniment,
cercetări recente ar identifica patogenul responsabil de dezastrul de atunci ca fiind înrudit cu ceea ce acum numim gripă aviară.
Mortalitatea gripei spaniole raportată la
numarul de infectări a fost, în medie, de
2.5-5%. Imensitatea numărului de decese e
urmare a marilor deplasări de populaţie
prilejuite de Războiul Mondial, de slăbirea
accentuată a populaţiei epuizate şi nu în ultimul rând de precaritatea – conjuncturala
dar şi obiectivă, în epocă – a mijloacelor de
combatere. Semnificativ e că în ce mai
rămăsese din România, epidemia de tifos
exantematic a produs mult mai multe victime decât gripa spaniolă.
Apariţia SARS Cov 2 a urmat mai multor epidemii din ultimii cel puţin 10-15 ani,
dinfericire jugulate. Cauzele supraextinderii proliferării acestui recent pathogen
nu sunt în întregime stabilite de cercetarea
epidemiologică şi virusologică. Dar suma
reacţiilor cercetării medicale, moda mizei
pe o serie succesivă de medicamente sugerează un tablou coerent. Provocarea actualei pandemii excede capacitatea intelectuală globală de a înţelege sistemic
fenomenul. Dincolo de efectul inhibant al
supracomunicării. Nu există nici la nivelul
superior al cunoaşterii instituţionale o
înţelegere complete, integrată. Paşii punctuali, majoritatea demonstrând eficacitatea unui medicament, nu depăşesc nivelul paliativului. Şi consider că e posibil ca
un asemenea tablou integrator să nu
apară înainte de jugularea pandemiei. Mai
probabil pe linie vaccinologică decât prin
epuizare spontană. Mă întreb ce competenţe ar trebui să aibă acel/acei care ar realiza o atare privier de ansamblu. Condiţii
necesare trebuie să fie nu doar microbiologice şi macroeconomice. Tabloul integrator al unui megafenomen global cere o
viziune filosofică.
Strategia vaccinării. A uimit, până
acum, viteza apariţiei unui impresionant
număr de vaccinuri. Ba chiar această realitate a contribuit la un ansamblu de suspici-

uni publice. Nu le discutăm. Dar nu sunt cu
totul lipsite de sens. Impresia general, confirmată cel mult parţial de praxă, este că
vaccinurile în circulaţie au fost validate pe
repede înainte. Lui Jonas Salk i-au trebuit
mai mult de câteva luni să ofere prima versiune a vaccinului antipoliomielitic. Dat
tehnica inactivării virusului respective era la
început. În plus, creatorii de azi ai vaccinurilor beneficiază de progresele geneticii,
inclusive ale ingineriei genetice. În plus,
cum vom vedea, au fost elaborate mai
multe tehnologii care nu existau cu jumătate de secol în urmă.
Concernul BioNTech Pfizer şi compania
Moderna folosesc tehnologia bazată pe
ARN mesager. Diferenţa majoră constă în
condiţiile de transport şi nivelul de producţie. Tehnologia ARNm nu foloseşte viruşi
inactivaţi, ci o mleculă de ARNm sintetizată
cadn viralhimic, nu biologic. Aceasta sintetizează o proteină S, componentă selectată
a AND viral, incapabilă de a se reproduce în
citoplasma celulară, dar care generează sinteza de anticorpi specifici de către sistemul
imunitar al organismului. Ambele vaccinuri
se administrează în 2 doze. La 21 zile Pfizer,
a 28 zile Moderna. Cu eficacitate sumă de
95%. Tehnologia ARN e datorată cercetărilor
teoretice, timp de 40 de ani, a dr. Katalin
Kariko.
AstraZeneca, o companie farmaceutică
anglo-suedeză, a pus pe piată un vaccin
adresabil subiecţilor între 18 şi 55 ani. Acesta determină sinteza de anticorpi specifici,
dar şi limfocite fagocitante. Se administrează tot în 2 prize, la 4-12 săptămâni.
Tehnologia e bazată pe vector viral nonreplicativ, deci clasică.
Alte surse de vaccin, acceptate de UE:
concernul American Johnson & johnson,
Sanfi GSK, compania germană CureVac.
Tehnologia uzitată de aceastaa din urmă e
bazată tot pe ARNm. Rusia a dezvoltat vaccinul Sputnik V, cu eficacitate 91.6%, validat
în 26 ţări. Documentaţia accesibilă nu precizează tehnologia.
Era de aşteptată dezvoltarea unui vaccin de către China, ţara de unde s-a propagate COVID 19. Vaccinul chinezesc se numeşte sinopharm şi sunt prea puţine date
publice despre el. Ce se ştie e ce ţări îl folosesc deja: India, Brazilia şi alte ţări din zonă.
Singura ţară membră a UE care l-a primit e
Ungaria şi e promis Serbiei.
Toate aceste date, dincolo de explicitarea tehnologiei neclasice, care e de natură
ştiintifică, sunt valabile la momentul redactării articolului. E probabil ca la finele perioadei acoperite de nr. 4-5 al revistei
Neuma unele date să se schimbe.
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Am început articolul de pe nivelul cel
mai general al pandemiei, ca expresie a
competiţiei biologice. Al cărei parametru
esential e timpul. Interacţia dintre specia
umană şi pathogen e o cursă de viteză. Specia umană suferă pierderi importante, pe
diferite nivele. Dar finalul luptei e întotdeauna, în defavoarea agresorului biologic.
Epidemiologii sunt de acord că există un
procent limită a gradului de infectare, dincolo de care agresiunea, epidemiei sau pandemie, încetează. Valoarea procentului
variază, în diferite evaluări, între 60-70-80%
nivel de imunitate atins. Tehnic, acesta e dificil spre imposibil de atins – ca strategie.
Rămâne să ne bazăm pe epuizarea spontană a virulenţei patogenului. Cam aşa s-a
întâmplat cu un secol în urmă. Gripa spaniolă s-a epuizat după aproape 2 ani. Acum,
însă, pierderile speciei ar fi draconice. Singura cifră vehiculată în mediul internautic,
citând calcule epidemiologice, ar fi de 7 ani.
Nici o familie, nici un oraş, nici o ţară n-ar
scăpa de sacrificii trumatizante. Oricât de
surprinzător de rapid a fost procesul lansării
câtorva categorii de vaccinuri, atingerea
nivelului critic de 70% imuitate la nivel
global ar putea fi imposibilă într-un termen
cu pierderi, mai ales economice, cât de cât
sportabile. În aprximativ un an de la instalarea pandemiei, 85 milioane de subiecţi au
trecut cu bine prin boală, deci au obţinut un
nivel pe termen limitat de imunitate. Din 27
decembrie 2020, de când a început campania de vaccinare, au fost imunizaţi, până pe
23 ianuarie, 63 milioane de subiecţi. Dar
70% din populaţia globului înseamnă
aproape 5 miliarde. Daca s-ar menţine
viteza totală de imunizare (prin vindecare,
cu sau fără medicaţie specifică, e.g. tratament cu ivermectină, + prin vaccinare),
nivelul imunităţii zise de turmă ar avea
nevoie de 8 ani. Chiar dacă perioada de
imunitate după rapel e încă nepublică,
poate chiar necunoscută încă, progresul
imunizări ar putea fi întrerupt. Soluţia e accelerarea accentuată a combaterii complexe, componenta vaccinologică trebuind
să fie principală. Ceea ce înseamnă multiplicrea surselor de producţie, coroborată cu
accelerarea distribuirii şi aplicării vaccinurilor.
Latura dinamică a acestei megaprovocări cere continuarea demersului publicistic. Nu ştiu şi nimeni nu ştie ce va fi
peste un an. Dar, în ipoteza (alta n-are sens)
că atât Revista, cât şi rubrica, cu semnatar
cu tot, vor exista, datoria semnatarului va fi
de a oferi un tblou la zi al megafenomenului.


Educa\ie
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Încremenirea în proiect
AdriAn costAcHe

P

entru cititorul nespecializat al
Neumei, termeni precum curriculum, obiective educationale, plancadru, programe, profilul absolventului,
competenţe etc sunt parte dintr-un limbaj
greu inteligibil. Curriculum, de pildă, a fost
introdus în limbajul şcolii cam prin anul
2000 şi a fost menit să definească tot ceea
ce avea legătură cu şcoala, de la obiectivele acesteia, derivate din politici naţionale, la profilul absolventului şi competenţe sau la conţinuturile programelor
şcolare. În privinţa programelor disciplinelor de studiu, moşite tot prin anii
2000, s-a tot încercat, de-a lungul anilor, o
adaptare a lor la dinamica societăţii, dinamică nu foarte clar definită şi, de aceea,
rezultatele, paradoxal, au fost adesea mai
degrabă contrare scopului urmărit – accesibilitate şi esenţializare. Aceste adaptări,
scrise de regulă de „experţi” cu puţină experienţă didactică de predare-învăţare, au
avut consecinţe perverse, în locul simplificării, apărând o complicare a conţinuturilor şi o aglomerare de termeni de
specialitate - sute de asemenea noţiuni la
fiecare disciplină de studiu - la care s-a
adăugat şi o slăbire a coerenţei conţinuturilor de la un ciclu şcolar la altul. Chiar şi
ultimele programe gimnaziale, a căror
elaborare s-a încheiat anul şcolar trecut,
au conservat în bună măsură aceste deficienţe.
Dar aceste noi programe gimnaziale
ca şi cele ce se anunţă în următorii patru
ani pentru liceu au la bază aşa-zise „noi”
planuri-cadru care precizează disciplinele
de studiu pe fiecare an şcolar ca şi numărul
de ore pentru fiecare disciplină în parte. Planurile-cadru pentru liceu au fost puse în
dezbatere în luna ianuarie, a.c., fără să se
ajungă la vreun consens. Şi acestea au fost
gândite tot în laboratoarele aceloraşi experţi, conservându-se structurarea din
anii 2000, adică organizarea disciplinelor
de studiu în „arii curriculare”, un concept european la modă, menit, chipurile, a da coerenţă şi finalitate educaţiei pe cicluri
şcolare.
Ceea ce îngrijorează azi este această
încremenire în proiect, şi mai ales completa inapetenţă a autorilor de a lua în calcul consecinţele negative ale acestui model curricular apărute în ultimele două

decenii; între altele prăbuşirea conceptului de cultură generală în şcoala obligatorie de 10 ani şi, mai grav, prăbuşirea unei
dimensiuni de bază a educaţiei, educaţia
pentru valori. Demonstraţia cea mai bună
o face aria curriculară numită, cu totul nefericit, „Limbă şi comunicare” denumire
care nu doar restrânge în mod cu totul
abuziv scopurile studierii limbii şi literaturii materne, dar, mai ales, restrânge nepermis dimensiunea educativă pe care
anume discipline de studiu le reflectă mai
pregnant decât altele: limba şi literatura
română, istoria, limba modernă I etc.
Această realitate care afectează profund
rolul şcolii în contemporaneitate a fost
generată de o neputinţă a identificării de
către autori a unui set de valori la care
şcoala să se plieze în postmodernitate, iar,
pe de altă parte, de neputinţa de a promova un model de civism şi etică absolut
necesar formării, în şcoala obligatorie, a
unor cetăţeni cu spirit civic. Mai precis,
prima arie curriculară ar fi trebui să aibă
ca generic mai degrabă „Educaţia pentru
valori” decât „Limbă şi comunicare”, aici
putând fi introduse ca discipline de studiu
limba şi literatura română, istoria, o limbă
modernă cu o programă stucturată altfel
decât doar ca instrument de comunicare,
apoi educaţia civică şi noţiuni de etică, cu
module acoperind şi alte dimensiuni ale
educaţiei în ansamblu care să vizeze calitatea vieţii (noţiuni de igienă şi educaţie
sexuală) sau chiar locul religiei şi al omului
religios în lumea de azi. O asemenea structurare a primei arii curriculare în învăţământul de bază, de 10 ani, în clasele a
IX-a şi a X-a, ar fi dus la o eliberare a celorlalte arii curriculare de anume discipline
de studiu, limitându-se astfel numărul
unor materii de studiu care, având o singură oră pe săptămână, sunt quasi-ineficiente.
Drama reformei şcolii româneşti de
azi vine, aşadar, dintr-o încremenire într-un proiect care în anii 2000 a avut rolul
său reformator, dar care azi, neţinînd cont
de ceea ce a apărut ca elemente de adevărată criză a şcolii, nu va avea alt rol decât
acela de a produce ceea ce a produs deja,
mai ales în ultimul deceniu: prăbuşirea
educaţiei pentru valori, inflaţia „valorilor”
personale (afirmate de elevi dar şi de pro-

fesori!), în numele un postmodernism de
tarabă, al eliberării de „vechi” cutume, absenţa unui profil funcţional şi vizibil al absolventului de 10 clase, şubrezirea până la
dispariţie a dimensiunii culturale a profilului elevului, cazul istoriei fiind mai mult
decât relavant.
Cititorii acestei rubrici se vor întreba
de ce , dacă lucrurile stau aşa cum stau - şi
ele sunt vizibile cu ochiul liber - de ce
atunci această „încremenire în proiect”.
Răspunsul poate fi bănuit: în procesul
general de deprofesionalizare a unor întregi categorii de specialişti, şcoala nu a
făcut excepţie, iar „acomodarea” învăţământului românesc la cel european a generat improvizaţii, rupturi de gândire, dar,
în primul rând apariţia experţilor, care au
decis în locul pedagogilor, psihologilor şi
didacticienilor. Sigur, mulţi experţi au calitaţi, sunt însă lipsiţi cu totul de experienţa „şcolii reale”, incapabili aşadar să
înţeleagă în profunzime evoluţia procesului de predare-învăţare, rupţi în mare
măsură de câştigurile anterioare ale teoriei didacticilor, ale invovaţiilor reale pe
care şcoala românească le generase la un
moment dat. In loc ca aceste modernităţi
ale şcolii româneşti să fi fost baza de plecare pentru ceea ce urma să însemne o reformă educaţională viabilă în România,
aceşti experţi s-au lăsat prinşi, cu o fidelitate dem- nă de o cauză mai bună, de tot
ce a însemnat discursul „reformist” european...
P.S.: Unul dintre marile „câştiguri” ale
noului Curriculum, clamat de câte ori a fost
ocazia, devenit slogan, a fost „centrarea” învăţării pe elev şi pe realizarea de competenţe. In numărul următor al revistei voi
încerca să demonstrez cum te apucă durerea de cap citind un şir de „competenţe”
pe care trebuie să le aibă absolventul clasei
a VIII-a care se pregăteşte pentru Evaluarea
Naţională, elev care uneori are reale probleme în a citi un text şi în a-l înţelege. Anticipez, spunând că Noul Curriculum cu
toată centrarea lui pe elev şi pe „competenţe” a generat azi, categoric, mai mulţi
analfabeţi funcţionali decât a generat
cândva şcoala românească „învechită”....
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ecitesc tulburătoarele Carnete
maro de Aurel Dumitrașcu, în
ediția îngrijită de Adrian Alui
Gheorghe (4 volume, Editura Timpul). Poetul Aurel Dumitrașcu a murit în 1990, la 35
de ani, lăsând în urmă manuscrise valoroase, jurnale, corespondență. Un inflexibil, trăind pentru scris și cultură, încăpățânat
tonic, convins că nulla dies sine linea e religia sa personală. A scris chiar și în ziua
morții, cu aceeași luciditate și verticalitate.
Da, o perseverență singulară, un model de
umanitate, convins că „într-o lume atât de
neserioasă, cultura este aproape unica dimensiune care contează”. El scrie, chiar dacă
se ia mereu lumina, iar Ceaușescu pare
veșnic, vegheat de Securitate. Poetul își
trăiește misiunea, talentul, hrănindu-și „șerpii interiori” cu cărți. Lectura ține de bioritmul său, „de firesc, de elementaritate”. A fost
trist în ziua în care a înțeles că„moartea unui
poet nu-i împiedică pe cei din jur să trăiască
foarte bine în continuare”. Nu cedează, scrie,
se refugiază în jurnal și în poezie, știind că
„e o nenorocire să fii poet, dar în același
timp cred că nu există ceva mai profund în
frumusețe pe lume”. Dumnezeu i-a dat doar
Cuvântul – crede el. În cancelaria școlii, profesor fiind, simte mediocritatea meschină. E
un „albatros” cu aripi uriașe. Nu suportă
„alinierea” de nici un fel. Se refugiază în
natură și în „dezmăț cu cireșe”, departe de
„oamenii curve” - cum îi place să afirme, ca
să-și domolească rănile sufletești.
Dar oare Adrian Alui Gheorghe nu este
și el un inflexibil, publicând manuscrisele
poetului, recuperând jurnale pierdute, corespondență, scriind prefețe, redactând
note, cu un elan infatigabil? Rezultatul e
copleșitor. Asta da prietenie, mai ales că Alui
Gheorghe a rotunjit o lume din fragmentarul diaristic al poetului. Mi-amintesc și de
poeta Rodica Potoceanu, născută în Pipirig,
trecută și ea în lumea umbrelor, predând literatura română la liceu, știind că boala o
sapă implacabil. Ea mi-a făcut cadou cele
patru volume de „caiete maro”, scriindu-mi
un vers de Aurel Dumitrașcu pe prima pagină - „plouă mărunt în casă la noi și lăsăm
totul așa”. Însă nici Aurel nici Rodica nu
abandonau acțiunea, scrierea, predatul, cu
o dăruire năvalnică, până în ultima clipă a
vieții. Nu bine spunea Mallarmé că lumea e
făcută ca să se transforme într-o carte frumoasă?
Să ne mutăm spre cinema… În 2015
Joram Lürsen a ecranizat cartea lui Thomas
Rosenboom - A noble intention. Suntem în
1888 la Amsterdam. Începe construcția
marelui hotel Victoria. Oamenii care locuiesc în zonă sunt plătiți să se mute. Lutierul
Vedder refuză categoric, cufundat în lumea

Inflexibilii
de catifea
AlexAndru JurcAn
viorilor sale. Se aud zgomotele construcției,
praful se extinde, nebunia e completă, dar
el rămâne consecvent și nu se mută – casa
lui va fi înglobată în trupul hotelului, ca o
pată cutanată. Vărul său Anijs e farmacist,
însă ajută bolnavii ca un doctor, deși primarul i-a interzis să practice medicina în
lipsa unei diplome. Vedder și Anijs se ocupă
de niște muncitori sărmani, care trăiesc în
mizerie absolută. Adică îi ajută să plece în
America și să înceapă viața de la zero. Încăpățânarea lor va da roade,chiar cu sacrificii
inimaginabile. Totul într-un film cu imagini
demne de Vermeer.
În filmul 1917 (Globul de Aur, 2019) regizat de Sam Mendes doi soldați din regimentul britanic duc un mesaj pentru comandantul altui regiment britanic. Traversează nebunia războiului prin tranșee labirintice, sârmă ghimpată, cai morți, șobolani,
explozii. Peisaj mort, cadavre la malul râului, catacombe apocaliptice, subsoluri dantești. Fugă fără oprire, ca să împiedice un
atac necugetat (imaginea nu se oprește,
timpul real e clar sugerat, se filmează continuu). Iar în final…ce dacă acel copac solitar are scorburile rănite? E înfrunzit, nu? Ne
amintim de Sacrificiul lui Tarkovski, unde
Alexandr îi spune copilului pilda patristică
despre crez și obstinație: dacă uzi zilnic un
copac uscat, acesta va înverzi.
Am revăzut tulburătorul Povodyr/Ghidul
de Oles Sanin, 2014. Ucraina, 1930. Au arestat sute de cobzari orbi - „dușmani ai popo rului” - și i-au dus în Siberia, să construiască
un „viitor luminos”. Copilul Peter de zece ani
devine ghidul unui orb (Ivan), care îl duce
în fortăreața cazacă unde s-au refugiat cobzarii. Peter e căutat de poliția secretă: duce
niște documente secrete. Începe o odisee
precipitată, vicleană, între suspans, poezie
și revoltă. Chipul lui Ivan are ceva hieratic,
în totală discordanță cu tăvălugul terifiant
al istoriei. Cei doi nu vor ceda, nici în principii, nici în sentimente, într-un road movie
sângeros, cu o briză tarkovskiană (m-am
gândit și la Copilăria lui Ivan).
Edith (Carey Mulligan) din filmul The
Dig/Situl (regizor Simon Stone) e o văduvă
bolnavă, care-l angajează pe Brown (Ralph
Fiennes), un arheolog amator, pentru săpături arheologice pe pământurile sale. Nu

86

Nr.3-4 (41-42)  martie-aprilie 2021

contează că războiul bate la ușă, că trec zilnic avioane amenințătoare, că boala ei
avansează. Edith ține la ideea sa și, în final,
va avea loc marea descoperire: nava funerară saxonă.
Nu sunt adeptul serialelor, dar prea mult
s-a vorbit despre Gambitul damei, după romanul lui Walter Tevis. Joacă impecabil
Anya Taylor Joy, în rolul șahistei celebre
Beth Harmon. Orfelină fiind, Beth învață
șahul cu un portar. Cu o privire inflexibilă,
ea nu se oprește. Pasiunea e totală, dublată
de un inconformism juvenil. Călătorii, campionate, victorii, fără oprire, într-un echilibrat vârtej asezonat cu suspans.
Ce face Jefferson (Tom Hanks) din filmul
News of the World/Noutăți din lumea largă,
regizat de Paul Greengrass? El, veteran a trei
războaie, călătorește din oraș în oraș (suntem în 1870) și împărtășește știri din ziare
celor adunați acolo. O găsește pe fetița Johanna, copil-problemă, crescută de tribul
kiowa. Ar trebui dusă la mătușa ei, la 600 de
kilometri - așa a stabilit legea. Cine s-o ducă,
dacă nu el, Jefferson? Asistăm la un road
movie palpitant și emoționant, pe parcursul
căruia se produce „îmblânzirea”: Johanna
se atașează, în sfârșit, de Jefferson.
Xavier Dolan a realizat în 2012 filmul
Laurence Anyways /Laurence până la capăt,
cu Melvil Poupaud în rolul titular. Deodată,
iată, profesorul Laurence vrea să devină femeie, să fie el însuși, să nu se mai mintă la
infinit. Iubita lui pare cea mai tolerantă, în
timp ce lumea se îndepărtează de el, cu
afișarea grosolană a unei homofobii ancestrale. Cum zicea Nietzsche: „să devii ceea
ce... ești”. Laurence merge până la capăt, cu
o hotărâre ce-i aduce traume și dușmani.
Asistăm la prim-planuri adesea felliniene, la
imagini demne de clipuri, însoțite de hiturile din 1980.
Să ne mai întoarcem la literatură… Recitesc La promesse de l′aube/ Prima dragoste,
ultima dragoste de Romain Gary. Ce personaj e Mama! Îl crește pe Romain, îl protejează, știe că va ajunge o mare personalitate, îl vedea genial, vindea tot ce se putea
vinde, pentru ca el să nu ducă lipsă de nimic. Romain acceptă dulcea „povară” a unei
mère-poule (mamă-cloșcă, protectoare), cu
o carieră ratată, dar care își ferește băiatul
de „cohorta de dușmani”, scriind sute de
scrisori care vor fi trimise lui Romain după
moartea ei, astfel încât el să nu știe că ea s-a
mutat pe altă planetă. Ca să-l vegheze și de
acolo, cu aceeași lumină sentimentală.
S-ar mai putea da multe exemple de
asemenea personaje consecvente, inflexibile, fidele unor principii. I-am numit „de catifea” ca să-i aliniez în tabăra celor pozitivi.
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Haz §i bun[ dispozi\ie...
ALL INCLUSIVE
VlAd lunGu

D

eşi se află într-o perioadă de pandemie, cu restricţii de
tot felul, cultura găseşte forţe de regenerare şi supravieţuieşte vremurilor dificile. S-au redeschis teatrele, dar
ocuparea sălilor cu spectatori, conform reglementărilor legale, este
în proporţie de 30%.
Recent, Sala Mare a TNB a găzduit spectacolul de comedie All
Inclusive de Alexandru Popa, care se joacă cu succes din 2017 pe
scenele bucureştene şi din ţară. Pentru ca spectacolul să ajungă la
cât mai mulţi spectatori, în afara celor 300 din sală, organizatorii au
realizat şi o transmisiune live pe platforma „Streamerse.net”. Amfitrionul evenimentului teatral a fost actriţa şi dramaturgul Lia Bugnar (n. 1969) - aflată pentru prima dată pe scena TNB ‒ care a făcut
o incursiune de 20 de minute în culisele TNB, luând interviuri actorilor şi regizorului şi prezentându-ne atmosfera din spatele scenei.
Mai mult, la finalul acestuia a urmat încă o sesiune de 20 de minute
de impresii, comentarii şi discuţii cu actorii şi publicul.
Alexandru Popa (n. 1977), dramaturg şi scenarist, a debutat în
2015 la Godot Cafe-Teatru cu spectacolul Secretul fericirii, transpus şi pe marele ecran de către regizorul şi actorul Vlad Zamfirescu,
de care îl leagă o o colaborare fructuoasă, de succes, spectacolele
celor doi jucându-se cu sălile pline pe marile scene din toată ţara:
Efecte colaterale („Nottara”, 2016), Gigel („Bulandra”, 2017), Numitorul comun (Teatrul de Comedie, 2017), Pe o pânză de păianjen
(Cortina AG, 2019, aceeaşi distribuţie ca în All Inclusive). Cea mai recentă colaborare scenaristic-regizorală a fost în martie 2020 la serialul online Discutabil, având ca temă criza provocată de pandemia
virală, izolarea la domiciliu şi comunicarea online a 7 prieteni actori:
Carmen Tănase, Medeea Marinescu, Nadiana Sălăgean, Şerban
Pavlu, Marius Manole, Vlad Zamfirescu şi Kana Hashimoto. Dramaturgul adoptă stilul clasic, dar transpune acţiunea şi situaţiile
comico-dramatice ale textelor în prezent, cu unele note de modernism. Piesele sale au poveste. Evită vulgarul, scrie un teatru comercial, pe placul publicului, reinterpretează comedia bulevardieră,
aduce şi inserţii moraliste, personajele sunt uşor identificabile.
Stăpâneşte reţeta succesului dramaturgic ca stil amintindu-ne de
Tudor Popescu.
De data aceasta, în All Inclusive ne propune o comedie de situaţii amuzante pentru public, dar ironico-dramatice pentru personajele bine creionate de către tânărul dramaturg. Replicile sunt
scurte, dialogul stârneşte râsul. Povestea este desprinsă din comediile bulevardiere, unde mereu apar încurcături: un cuplu de 40 de
ani, Margaret (Medeea Marinescu) şi Maurice (Marius Manole),
aflat în pragul destrămării conjugale, află de la Adele (Diana
Roman), fiica în vârstă de 20 de ani, studentă în anul 2 la actorie, că
este însărcinată, având o relaţie cu profesorul ei, Vincent (Vlad Zamfirescu). Tatăl fetei trăieşte şi el o poveste de dragoste cu Monique
(Mirela Oprişor), care este, de fapt, sora lui Vincent. Încurcăturile şi
hazul apar în momentul în care Adele doreşte ca familia sa să îl
cunoască pe Vince, stabilind o întâlnire în apartamentul acestuia,
şi unde fiecare îşi descoperă adevărata identitate. Se devoalează
adevăruri, supărări, trăiri, emoţii, iar destinul pune lucrurile la punct.

Spectacolul este regizat de către Vlad Zamfirescu, care coagulează o distribuţie de vedete, bine aleasă, cu care publicul empatizează. Actorii joacă rolurile cu credibilitate, naturaleţe, siguranţă
şi, deşi au trecut 4 ani de la premieră, nu au ajuns la manierism.
Nimic nu este vulgar, exagerat. Publicul apreciază replicile şi jocul
actoricesc care aduc bună dispoziţie.
Distribuţia este la înălţime artistică. Diana Roman (n. 1991) este
tânăra Adele, studenta la actorie care s-a îndrăgostit de fostul profesor, matură printr-o gândire feministă de excepţie, care îi surprinde pe toţi. Ea încurcă iţele şi tot ea le descurcă în finalul care
răstoarnă complet întreaga acţiune, dându-le o lecţie tuturor. Actriţa de la „Nottara”, jovială şi talentată, joacă cu aplomb, fiind o
promisiune în lumea actoriei. Marius Manole (n. 1978), actorulorchestră al Naţionalului şi al altor importante scene de la noi, este
Maurice, capul familiei care-şi neglijează soţia, pentru care nu mai
are sentimente, având o relaţie extraconjugală şi crezând că a găsit
secretul fericirii. El interpretează cu determinare şi umor rolul individului timid, care evită conflictele familiale. Medeea Marinescu
(n. 1974), actriţa Naţionalului, o portretizează pe Margaret, o femeie
perfecţionistă, dominatoare în viaţa de familie şi în situaţiile cotidiene, nemulţumită de mariajul de care o leagă doar copilul născut în
tinereţe, la vârsta de 22 de ani. Doreşte o schimbare: separarea definitivă de soţul neglijent. Eleganta actriţă trece cu uşurinţă de la o
stare la alta, de la acalmie la ironie, şi îşi impune vehement punctele
de vedere în relaţia cu fiica, soţul şi cu viitorul ginere. Mirela
Oprişor (n. 1973) este deliciul artistic al spectacolului, excelentă în
rolul Monique. Preia cumva stilul personajului Aspirina din longevivul serial de comedie Las Fierbinţi şi îl aduce la un alt nivel, fără
vulgarităţi. Ea stăpâneşte perfect arta ironiei, punând la punct
fiecare personaj, fără a-l jigni. Vocea perfect auzibilă se transpune
umorului suculent al replicilior. Şi ea este un element-cheie în
poveste, dincolo de rolul amantei. Vlad Zamfirescu (n. 1974) se
distribuie în rolul Vincent, un fost actor şi profesor care s-a amorezat
de studenta sa şi care află că va avea un copil, dar pe care nu şi-l
doreşte. Actorul oferă personajului său o pendulare a sentimentelor
şi o găsire a soluţiei incerte în care se află.
Scenografia Mădălinei Marinescu se bazează pe 5 panouri
albe cu elemente de mobilier, interschimbabile, care alcătuiesc interiorul a două apartamente şi a unui bar, la care se adaugă câteva
mese, scaune şi canapele. Fondul muzical ales este din repertoriul
clasic, „Rondo alla Turca” al lui Mozart, care separă fiecare scenă.
Titlul preia fericirea supremă a omului care vrea să deţină totul,
luxul vacanţelor all inclusive unde are totul asigurat, nemulţumindu-se cu ceea ce are în prezent. Lecţia de morală din final a lui
Adele le deschide ochii celorlalte personaje... Şi noi, spectatorii, suntem fericiţi că s-au redeschis teatrele şi aşteptăm noi reprezentaţii
care să ne aducă bună dispoziţie, haz, aşa cum a făcut-o şi atractiva
comedie All Inclusive.
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Cronica unei c[r\i de teatru
dinu GriGorescu

P

enuria de spectacole în epoca pandemiei şi în comoditatea
difuzării celor online face aproape imposibilă activitatea cronicarului,
anexă a mirajelor scenice. Recenziile devin un refugiu şi resemnarea o regulă.
Reputatul om de teatru Zeno Fo dor (recent laureat al Premiului „Mircea
Ghiţulescu” pentru Cartea Anului 2019,
acordat de Filiala Bucureşti - Dramaturgie
a Uniunii Scriitorilor, preşedinte: Radu F.
Alexandru), teatrolog eminent, fost secretar literar şi chiar director al Teatrului
Naţional din Târgu Mureş, a tradus exemplar în limba română patru piese de
teatru scrise de unul dintre marii şi puternicii îndrăgostiţi de mirajul cehovian,
autor dramatic, regizor, profesor universitar şi teatrolog de forţă, din păcate mai
puţin cunoscut în spaţiul tridimensional
al limbii române, dl Csaba Kiss. Editura
Vatra Veche din Târgu Mureş îi publică în
condiţii grafice deosebit de atractive
patru piese inspirate din viaţa şi opera
lui Anton Pavlovici Cehov, axate mai ales
pe cele 3 iubiri, poveşti de dragoste ale
acestuia, epistole transformate cu măiestrie în dramatic (Iubirile lui Cehov, au tor: Csaba Kiss, traducere, adaptare şi
note: Zeno Fodor, teatru, Ed. Vatra Veche,
Târgu Mureş, 2020).
Născut la 31 august 1960 (zodia Fecioarei și a Şobolanului), Csaba Kiss a
manifestat de timpuriu, în timpul perioa dei studiilor universitare la prestigioasa
Universitate „Babeş Bolyai”, din ClujNapoca, preocupări intens teatrale. Deşi
absolvent al Facultăţii de Fizică, el a contribuit la înfiinţarea unui mic teatru studenţesc, care s-a remarcat, printre altele,
prin montarea unei adaptări după Romeo
şi Julieta, intitulată Depresiune nervoasă, şi
transformarea unei legende prometeice
în operă rock. Se stabileşte în Ungaria,
unde activează ca profesor, redactor şi
traducător la două edituri, în România
ceauşistă genul de manifestări teatrale
ieşite din tipicul conformismului fiind
considerat decadent.
Revenit în România debarasată de comunism, la fel de violent cum s-a manifestat Ungaria în 1956, Csaba Kiss, între
timp devenit absolvent al Institutului de

Arte teatrale şi cinematografice din Budapesta, şi de scriere dramatică la Universitatea de Arte din Târgu Mureş, şi la
Universitatea Naţională de Artă teatrală şi
cinematografică din Bucureşti, ca profesor invitat, îmbină teoria cu practica regizorală, stabilindu-se, după propria-i
afirmaţie, „în două mari arhipelaguri

teatrale”: universul shakespearian şi cel
cehovian. Montează Hamlet. În viziunea
conflictului dintre vina deschisă a prinţului şi ideea închistată a regelui, modernizează polemic. De la Hamlet trece la
Macbeth şi analizează relaţiile dintre personaje prin oglinda lui Dostoievski! Rea lizează un vizavi Macbeth - Raskolnikov.
În 2006, obţine titlul de Doctor of Liberal
Arts.
Din opera lui Cehov, el montează, de
mai multe ori, Pescăruşul, apoi scrie inspirat patru piese despre viaţa şi opera marelui scriitor rus. Şi anume: Dar ce s-a întâmplat cu femeile?, unde îmbină, unitar,
idei şi personaje din mai multe schiţe cehoviene. Spectacolul realizat (1997) are
un major succes, face turnee în străinătate, iar la Moscova se joacă chiar în sala
istorică a Teatrului Academic de Arte,

fieful lui Stanislavski şi, bineînţeles, al lui
Cehov.
Altă piesă de mare succes este Peştele
îndrăgostit (2008). Urmează Zile şi nopţi,
o reconstituire a celor doi ani de viaţă ai
Ninei Zarecinaia din perioada absenţei
din piesa lui Cehov, între actele II şi IV,
referenţiale fiind relaţia eşuată a divei cu
Trigorin, naşterea şi moartea copilului
(mo- ment inspirat din viaţa reală a dramaturgului), detalii extrase din corespondenţa sa privată cu trei din cele patru mari
iubiri. Viaţa lui Anton Pavlovici Cehov
apare ca un roman şi o poveste de dragoste, nonficţiune. Absolut edificatoare,
romantice şi sarcastice sunt mărturiile
primei sale iubiri: „M-am îndrăgostit repede de stilul lui de zeflemist, maliţios, uneori chiar răutăcios, grotesc. Era atât de
necehovian”. La fel de îndrăgostit de stil,
dramaturgul converteşte epistolarul în
nuanţe dramatice, oferind cititorului informat sau mai puţin informat delicii în
lectură, palpitaţii de inimă albastră, reflexii ale unui general uman şi ale unui
particular cehovian.
Viaţa, opera, peregrinările, montările,
scrierile lui Csaba Kiss, dar şi cele patru
piese de inspiraţie cehoviană merită toată
atenţia publicului românesc şi el îndrăgostit tare de Cehov, iar afirmaţiile unui
regizor de talia lui Mihai Lungeanu sunt
dătătoare de speranţe scenice: „Adaug la
final mărturisirea că am răspuns cu bucurie provocării Teatrului «Nottara» de a
descifra piesa «Şerpoaica» (tradusă de
Zeno Fodor) într-un spectacol-lectură
care s-a bucurat de aprecierile directe ale
autorului pentru devotaţii şi inspiraţii interpreţi. Tot aşa cum m-am bucurat şi eu
pentru şansa de a-l cunoaşte pe Csaba
Kiss, pentru a-i declara admiraţia absolută
iscată de un text din celălalt «arhipelag»,
şi anume pentru «Întoarcerea la Elsinore»
(traducere de Susana Vlaicu şi George Volceanov). Schimbând câteva idei, am înţeles (atunci) mai bine sensul declaraţiei
incluse (acum) în volumul doi al acestei
reuşite editoriale: «Evident că răspunsurile mele nu sunt singurele posibile.
Dacă vreţi, „Zile şi nopţi“ este o propunere
adresată spectatorilor. Un joc».
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Ofert[ irezistibil[ (2013)

G

rAlucA FArAon

iuseppe Tornatore e unul dintre marii regizori italieni
contemporani. Cunoscut mai ales pentru Nuovo Cinema Paradiso (Oscar pentru film străin), remarcabil prin
duioșie, umor, jocul extraordinar al lui Philippe Noiret, pentru
dragostea regizorului pentru cinematograf, Tornatore poate fi recunoscut ca un artist cu amprentă stilistică elegantă, rafinată.
Ofertă irezistibilă (The Best Offer) reprezintă o altă viziune față
de Nuovo Cinema Paradiso, e o splendoare vizuală, un film sofisticat, amar, insidios, cu psihologie complicată, ca o trambulină de
pe care sari ca să ajungi într-un păienjeniș de întrebări complexe
la care vrei să afli răspunsul mult timp după ce s-a terminat filmul
(regizorul te silește să revezi pelicula la fel ca Bryan Singer în The
Usual Suspects). Din punctul acesta de vedere, e hitchcockian, tensionant, tulburător, dar și un omagiu adus filmului noir. Este și motivul pentru care nu e necesară dezvăluirea firului epic pentru a se
păstra surpriza finalului în cazul celor care nu cunosc filmul și vor
să îl vizioneze. E drept, filmul are nevoie de a fi văzut și a doua
oară pentru a fi clarificate mai multe din intriga complicată, fascinantă. Povestea se configurează riguros, cu o mare finețe, din detalii ambigue, contradictorii. În același timp în care spectatorul
află un nou amănunt despre misterioasa femeie care îl angajează
pe reputatul Oldman să îi evalueze colecția de artă, descoperă
câte ceva straniu și despre personajul principal masculin. Din exterior, unde predomină suspansul, ambiguitatea, se luminează,
treptat, și psihologia colecționarului, felul său de a se raporta la
artă și la oameni. Povestea este enigmatică, cu o atmosferă gotică,
un thriller romantic care aduce aminte de Laura a lui Otto Preminger.
Din punctul de vedere al imaginii, e o reușită în sine. Ai senzația, de multe ori, că ești într-o galerie de artă sau că filmul se
desfășoară ca un colaj animat de fotografii artistice sofisticate.
Decorurile, felul cum sunt filmați actorii, mai ales scenele care
vizează singurătatea și tăcerea eroului principal, sunt picturi de
adâncime, toate acestea completează armonios tablourile, sculpturile, arhitectura vilei care dobândesc viață, autonomie.
Psihologia eroului, un extravagant colecționar și evaluator de
artă, este abisală, neobișnuită. Orfan, crescut de măicuțe, trimis
ca pedeapsă când nu era cuminte să lucreze cu restauratorul, va
deveni un expert în artă și un novice în ale vieții, relațiilor interumane, în realitate. Nu a cunoscut nicio femeie în viața sa, le adoră,
dar îi e și teamă de ele pentru că nu le înțelege. Și atunci, inevitabil, colecționează ilicit într-o cameră secretă sute de tablouri
din diverse epoci cu portrete de femei pe care le contemplă și are,
astfel, iluzia, în tăcere, fără angajament, că este iubit și înțeles.
Nicio dezamăgire, e adevărat, nicio bucurie, însă, în același timp.
Elementul-cheie al filmului este relația fragilă dintre ideea de
„autentic” și cea de „fals”. Crezul lui Virgil Oldman (numele nu e întâmplător), interpretat de Geoffrey Rush, este că în orice tablou
fals există o fărâmă de originalitate deoarece artistul copiator
încearcă să transmită ceva din personalitatea sa. Oldman nu poate
înțelege nimic din viață decât prin raportare la artă. „Poate avea o
iubire falsă un grăunte de autentic?” este întrebat. „Doar dacă e o
operă de artă.” Și crede chiar că a găsit femeia perfectă. Când o
duce în sanctuarul său cultural, Claire (tânăra care suferă de ago-

rafobie și de care el s-a îndrăgostit) îi spune: „Impresionant.
Așadar, nu sunt prima. Ai mai avut alte femei?” Iar el răspunde:
„Da, le-am iubit pe toate, iar ele m-au iubit pe mine. M-au învățat
să te aștept”.
Mesajul filmului este profund. Arta, oricâte bucurii ar aduce,
nu poate suplini viața, cu plămânii ei, prin care se respiră deopotrivă frumosul și odiosul, mierea și fierea, fericirea și nefericirea. Problema e când din turnul de fildeș al artei nimerești în plin
respiro și nu ai decât reacții de colecționar. Billy (prietenul cel mai
bun al lui Virgil, interpretat de Donald Sutherland) îi spune
referindu-se la sentimentele umane: „Emoțiile sunt ca operele de
artă. Pot fi falsificate. Arată ca originalul, dar sunt falsuri. Totul
poate fi falsificat: bucuria, durerea, ura... boala, însănătoșirea. Chiar
și dragostea.” Da, dar viața rămâne de preferat, pentru că doar
viața inspiră arta, chiar dacă emoțiile artiștilor sunt de multe ori un
amestec de simulare și adevăr.
Geoffrey Rush e uluitor! Interpretarea lui e o operă de artă în
sine. Nobil, complex, personajul său este credibil tocmai prin faptul că actorul evită orice formă de patetism sau de exteriorizare
facilă a emoțiilor. Imaginea de final printre ceasurile din cafeneaua
Noapte și zi din Praga e o metaforă a timpului încremenit pentru
că există speranță, în ciuda faptului că Virgil a trecut printr-o tulburătoare confruntare cu realitatea.
Și la final, o glumă tematică. Virgil: „Cum e să fii căsătorit?;
Lambert: „Ca la o licitație. Niciodată nu știi dacă oferta ta e cea
mai bună.”
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Între Eugen Ionescu §i Lucian Pintilie
ion cocorA
7 mai 1983. Despre absurd în literatură, și în special despre cel
din teatru, s-a scris și se scrie enorm, inteligent, speculativ, nu fără
o tentativă de a-l vedea şi analiza cât mai complicat cu putinţă. Îndeosebi în țările cu regim totalitar din Est, inclusiv deci și la noi,
unde cenzura acționează mai mult decât draconic. Nimic nu poate
fi spus direct, cinstit, fără să fii suspectat de grozăvii care ele însele
sunt mostre de abusrd ce întrec orice imaginație. Câteodată e nevoie de atâtea „piruete” pentru a rosti „crâmpeie de adevăr”. Or, în
esență, lucurile sunt extrem de simple și ca fond și ca logică. Spune
asta nimeni altul decât Eugen Ionescu, unul dintre iluștrii întemeetori ai „decadentului” teatru absurd, cel cu atâta ardoare pus de ani
buni la index: „Să simţi absurditatea cotidianului şi a limbajului, neverosimilitatea, înseamnă să te depăşeşti. Pentru a te depăşi trebuie mai întâi să te cufunzi în ele. Comicul este neobişnuit de pur.
Nimic nu se pare a fi surprinzător decât banalul: suprarealitatea este
aici lângă noi, în vorbăria de fiecare zi”. Vasăzică realitatea cotidiană
geme de umor involuntar, expresivitate involuntară, adică de absurd în stare naturală. Toate sunt instaurate structural în firea omului. În relațiile și comportamentul său, în automatismele pe care le
însușește s-au ajung să-l însușească. Precum există umor involuntar sau expresivitate involuntară există și un absurd involuntar creat
tocmai de aceia care îl combat. Paradoxal, dar acesta e adevărul.
Mă refer la așa zisele piese de „actualitate” şi „educative” din vremea
„realismului socialist”, fără probleme, curate ca lacrima, ieșite din
eprubeta cu „preţioase indicaţii”, de facto stupide, de săracă fantezie, excelând prin o abundență de clișee și hilarități. Odată cu trecerea timpului, astăzi, ele se situează în plin absurd în special prin
modul cum falsifică realitatea, o contrafac conform unei raportări fidele la normele impuse de mecanismul politic și social. Sunt populate de personaje trase cu echerul. Modul lor de a gândi şi a trăi
este expresia unor valori răsturnate. Ele se comportă asemenea
unui tren deraiat, sărit de pe linii, ale cărui hurducăieli aparțin unei
realități pentru care normalul nu devine numai anormal, ci şi invers, anormalul devine normal, în ambele ipostaze obligând să fie
acceptat ca atare. Un ideologism rudimentar, excesiv, condiționând
arta practic de un tezism care îi anulează orice virtute, făcând din ea
un cerc ce ridică accidentalul, arbitrarul, anulând realitatea de drept,
la forme de viaţă. În societăţile totalitare, cum s-a scris în atâtea împrejurări, cuvintele instaurează o realitate a lor, fără nicio acoperire
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Ionescu

Scenă din REGELE MOARE de Eugen Ionescu (TNB)

în fapte. În acest sens mentalitatea din spatele lor reprezintă politic şi social însuşi suportul dictaturii. Rezultă de aici nu numai un
absurd de un comic exacerbat de limbaj, de ignoranță supradimensionată sau de ce o mai fi el, ci şi unul ce ilustrează asimilarea
realității de către cotidian, integrând-i-o ca parte componentă,
răsfrântă descalificant asupra celor care au creat-o. Toţi cei ce au
scris astfel de piese și-au pierdut până și minimul de identitate, devenind o apă și un pământ cu Smithii şi Martinii lui Eugen Ionescu.
Cu o categorie de personaje pe care autorul Rinocerilor nu numai
că le-a creat, ci și atât de exact le caracterizează, definindu-le ca pe
niște surse inepuizabile de absurd: „nu mai ştiu să vorbească pentru că nu mai ştiu să gândească, nu mai ştiu să gândească pentru că
nu mai ştiu să se emoţioneze, nu mai au pasiuni, nu mai ştiu să fie,
pot deveni nu contează cine, nu contează ce, căci, nefiind, nu sunt
decât alţii, sunt interschimbabili”.
12 noiembrie 1987. Premiera Ucenicul vrăjitor a Filarmoniii de
Stat din Ploiești, avându-l ca element coagulator între două genuri
de spectacol diferite, muzical și teatral, iese șocant din orice canon
al previzibilului, se constituie într-o metaforă scenică unitară, gândită și structurată în datele unui subiect și predicat comun, originală și încântătoare deopotrivă. Uluitorul Radu Gheorghe nu deține
aici atribuție de prezentator, cum era de așteptat și am văzut în atâtea împrejurări, nu prezintă publicului o succesiune de momente
dintr-un spectacol-concert, indiferent de cât farmec și câtă ingeniozitate dă dovadă, ci devine un personaj, Dirijorul, într-o
„poveste” cu reală miză teatrală, configurată, când amar, când ironic, pe o gamă multiplă de stări, care evidențiază un destin tragic,
dar și un subtext de autentică poezie. Deci nu numai un pretext
pentru a dovedi virtuțile interpretative extraordinare ale actorului,
unanim recunoscute , sau profesionalismul unei grupări muzicale
moderne, cu simț remarcabil al „improvizației” spirituale și al
adaptării la „jocul” de-a teatrul, fără să-și piardă însă transparențele
și suavitățile melodice totdeauna executate la un nivel superior și
rafinat. Zic așadar că Ucenicul vrăjitor este în primul rând un spectacol de teatru de o explozie nebunească de fantezie și har. Concertul se subordonează, adică, unui scenariu dramaturgic, dă senzația
că are la bază o piesă riguros elaborată. Ideea încă de îndată ce
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mi-am ocupat locul în sală, făcând din mine o „bombă” de bună
dispozițe la limita detonării, m-a dus cu gândul, ca subiect și temă,
ca relații între dirijor și orchestră, la un tulburător film al lui Felini
văzut în 1979 la Paris, inițial o producție de televiziune, Prova d’orchestra, nu mai lung de o oră. Acolo anumite ipostaze ale personajului principal ating paroxismul și intră într-o zonă apocaliptică.
Celebrul regizor nu e preocupat numai de condiția de artist a regizorului, nu vede în el numai un magician, un „ucenic vrăjitor”, ci
și un „dictator” fanatic, insistă cu precădere pe forța lui demiurgică
exersată asupra sa și a celorlalți. Orchestra devine, astfel, imaginea
unei lumi, într-o nevoie „paranoică” de perfecțiune, depersonalizată prin „teroare” și „autoteroare”, care nu se mai poate suporta
pe sine. Aici doresc să mă explic. Folosesc ghilimele în speranța că
voi deturna întrucâtva sensul real al cuvintelor, punctându-l întrun alt context semantic. Dar să revin la obiect. Secvența finală e
magnifică. Ca urmare a unui cataclism devastator, în speță un cutremur universal, dar care poate fi și de altă natură (război, molimă),
rând pe rând orchestranții se revoltă, devin violenți, se împușcă
între ei. În final, dirijorul, fără nicio suflare omenească în preajmă,
continuă să dirijeze în transă instrumentele părăsite și risipite alandala pe scenă. Oricum, raportarea Ucenicului vrăjitor , o realizare
scenică armonioasă, subtil articulată, la filmul Prova d’orchestra,
rămas în amintirea mea ca o capodoperă, nu o fac nicidecum cu
intenția de a diminua un act artistic de o factură unică în peisajul
teatral românesc din ultimele stagiuni. De altfel, nici nu știu dacă
analogiile au o acoperire reală ori sunt doar de ordin speculativ. În
niciun caz dirijorul lui Radu Gheorghe nu e învestit cu o accepțiune
simbolică, nu e prototipul creatorului de geniu sau o întruchipare
contrapunctică al celui felinian. Dimpotrivă, fermecător, natural,
inventiv, dinamic, dezarmant de lejer, actorul român dimitizează,
utili- zând o expresivitate asigurată de o mare diversitate de mijloace, conceptul de creator demiurg, relevă fața umană a artistului,
fragilitatea lui interioară, miracolul lui interior, inocența și puritatea
de etern copil, uneori neputința și ridicolul, alteori momentele de
grație, de inspirație frenetică, posedantă. Instrumentiștii ploieșteni
îl servesc de minune, fac jocul omului-teatru, îi dau replici prin sunete miraculoase, unele grave, altele de un comic nuanțat, în notă
parodică. În datele unei viziuni și ale unei concepții exigent ținute
în frâu, Radu Gheorghe fascinează, copleșește sala, o ridică, fără
exagerare, în picioare. Între scenă și sală există o comuniune totală,
nu ai nicio clipă sentimentul că participi la ceva dinainte elaborat,
la ceva care s-a mai repetat cu o seară-două în urmă, ci la un ritual
spontan de naștere a unui spectacol. Îmi vine greu, de aceea, să numi închipui că Radu Gheorghe e mereu altul de la o reprezentație
la alta. În fine, să închei fila aceasta de jurnal cu un amănunt complementar păstrat în amintire. În 1979, în întunericul sălii de cinematograf de pe un bulevard parizian în care se proiecta Prova
d’orchestra, între spectatori cu respirația întretăiată, deplin conectați la tensiunea filmului, pe rândul din fața mea, sfidând parcă ceea
ce se petrece pe ecran, două persoane tinere se sărutau nonstop,
se pipăiau, își apropiau trupurile până la contopire. Abia m-am
abținut, asta din teamă să nu-i deranjez pe cei din jur, să nu le atrag

atenția să se potolească. Ajuns însă afară, în lumina blândă a unei
zile de mai, curiozitatea m-a făcut să le caut și să stărui cu privirea
asupra lor. Erau două domnișoare frumoase foc, blonde, nu mult
departe de adolescență ca vârstă, cu puritate și mirare în ochi.
Le-am privit îndelung, admirativ, emoționat, cum se îndepărtează
ținându-se de mână. Am înțeles că ele au trăit filmul lui Felini la o
intensitate maximă, ca pe o clipă a despărțirii definitive, că acesta
și-a pus gradual, până la transfigurare, amprenta pe fiecare sărut, pe
fiecare mângâiere ale lor. Acum când scriu aceste rânduri le consider comportamentul din sala de cinematograf de o normalitate
absolută. Cum ar fi putut să-și întâmpine în alt fel sfârșitul decât iubindu-se?
11 februarie 1990. George Banu este, astăzi, un critic şi un teatrolog de notorietate nu numai în Franţa, ci pretutindeni în lumea
teatrală. La această faimă mondială a sa concură, în primul rând, un
talent autentic și o solidă cultură de specialitate, o inteligenţă sclipitoare și un gust ferm; în al doilea rând, o impresionantă putere
de muncă, o neobişnuită rigoare profesională, ambele concretizate
în numeroase cărţi de referinţă pentru arta teatrală (Le costume de
theâtre dans la mise en scene, La theâtre, sorties de secours, Bertolt
Brecht ou le petit contre le grand, L’ Acteur qui ne revient pas, Memoires
du theâtre etc.); în al treilea rând, autoritatea pe care i-o asigură calitatea de profesor la Institutul de Studii Teatrale al Universităţii Paris
III; şi, în sfârșit, în al patrulea rând, prestigiul şi popularitatea sa vin
şi de la diferitele funcţii pe care le-a deţinut sau le deţine; a fost redactor şef la revista Teatrului Naţional Chaillot pe timpul când
acesta a fost condus de reputatul regizor Antoine Vitez, este în prezent redactor şef la revista Arta teatrală şi secretar general al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Dar, în tot, cuvântul
valoare este acela care se cere alăturat în permanenţă numelui său.
Încă din ţară, adică în urmă cu mai bine de cincisprezece ani,
George Banu, fără îndoială, era un critic teatral original, cu o personalitate complexă, eseurile şi articolele sale, publicate în România literară, Contemporanul, Secolul XX şi Tribuna, se distingeau de
fiecare dată printr-o atitudine estetică sobră, impuneau prin scriitura lor rafinată, prin aprecieri ce se bazau pe disocieri subtile, pe o
bibliografie în profunzime asimilată şi stăpânită. În critica tânărului
Banu, pe atunci asistent la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, importante mi se par două tendinţe: una de
întâmpinare şi alta de informare şi situare a teatrului românesc în
context universal. Lui George Banu îi revine meritul de a fi susţinut
şi descifrat mari spectacole ale unor regizori de talia lui Radu Penciulescu, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, David Esrig etc., dar şi de a fi
fost şi cel mai învederat partizan al experimentelor lui Andrei Şer-

George Banu și Marcel Iureș

Jurnal teatral

www.revistaneuma.ro

Clody Bertola în LIVADA CU VIȘINI,
regia Lucian Pintilie

ban şi Aureliu Manea în special. De asemenea, tot el a fost printre
primii care a scris la noi despre arta unor mari regizori străini, fiind
un admirator plin de patimă cu osebire al lui Grotowski, Brook,
Strehler etc. Decizia de a nu se mai întoarce din Franța, unde beneficia pentru scurt timp de o bursă, nu numai că nu m-a surprins,
dar i-am și înțeles-o. Nu aș putea spune că nu m-a și întristat. Întrucât ne apropiaserăm mult, aveam prieteni comuni și aceleași
gusturi, înjuram pe aceeași limbă nedreptăţile şi mizeriile ce ne
măcinau zilnic viața. Cred totuși că între ceea ce l-a determinat să
recurgă la o opțiune radicală, asumându-și riscurile de rigoare, a
fost sigur și faptul că râvnea la glorie acolo unde Cioran, Ionescu și
Eliade dovediseră că se poate obține. Exilul nu l-a rupt însă pe
George Banu de teatrul românesc. În cărţile şi articolele sale, scrise
de-a lungul anilor, face frecvent trimiteri la personalităţile teatrale
românești de prim rang, la mari regizori şi actori, la marile spectacole realizate de aceştia. Eram la curent cu ceea ce face. Discutam
des despre succesele lui cu Aureliu Manea și Sorin Titel. Pe parcursul
a vreo zece ani, apoi, am avut norocul să ne întâlnim de mai multe
ori. Fie la Paris, fie la diverse manifestări teatrale internaționale, o
dată chiar și în Bulgaria. Dar iată că în urmă cu o zi mi-a telefonat
la Cluj și m-a anunțat că e în țară. Am luat imediat primul avion spre
București. Stabilisem să ne vedem duminică dimineața, 11 februarie, în casa părinților lui. Mă și pregătisem să-i iau un interviu, dar niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea din târg. Căci
un dialog coerent între noi a fost imposibil să se înfiripeze. Biță era
infernal de solicitat. De aceea în chestiunea cu interviul, deși nu renunțasem să-mi notez câte ceva în blocnotes, căzuserăm amândoi de acord că trebuie să-l amânăm. Am rămas doar cu bucuria
de a ne fi revăzut și îmbrățișat. Dar întors la Cluj, descifrându-mi cu
efort scrisul ilizibil, nu m-am dat bătut și am încropit ceea ce urmează:
Cum ai privit Revoluţia din România, George Banu? Ca un spectator detaşat? Sau ai fost cu simţirea şi sufletul alături de noi?
Tocmai când mi-a apărut o carte, în care am făcut elogiul spectacolului, au izbucnit evenimentele din ţară. Şi atunci am trăit durerea de a fi exclus, de a fi exterior, de a fi spectator. Totuşi, după
câteva zile, am înţeles sensul ca- tharsisului: identificarea completă,
violentă, teribilă se produce când se petrece cu adevărat o purificare.
Ai venit la Bucureşti ca să te confrunţi cu noile realităţi sau şi cu
anume scopuri?
Am organizat împreună cu UNESCO o vastă campanie de adunare şi selectare de cărți pentru bibliotecile din ţară din toate domeniile. Cărţile au sosit. Acum sper să fie distribuite cât mai repede.
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În luna aprilie, apoi, vor urma să aibe loc o serie de turnee şi conferinţe ale unor oameni de teatru francezi. Şi acest obiectiv explică
prezenţa mea în ţară. Această importantă acţiune va fi organizată
împreună cu Ministerul de Externe Francez şi cu Medecins du
monde. Vor fi prezenţi la Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi regizorii
Peter Brook, Antoine Vitez şi Patrice Chèreau. Tot cu această ocazie
teatrele care vor prezenta spectacole vor aduce şi un important
ajutor tehnic. Spectacolele acestea „mici“ sunt şi ele un răspuns la
spectacolul istoriei: un răspuns la evenimentele Revoluţiei, la spectacolul de masă care a fost Revoluţia, trimis de Franţa prin creatorii săi de teatru.
Văd că nu cunoşti clipe de răgaz, dragă Biţă. Telefonul sună continuu în casa părinţilor tăi, iar peste o jumătate da oră zici că te
aşteaptă o altă întâlnire... Deci, îmi înving ispita de a te chinui şi cu alte
întrebări. Totuşi, până ne sorbim paharul de whisky, te rog să-mi spui
cum vezi teatrul românesc în viitor. Asta având în vedere, bineînţeles,
faptul că în momentele de răscruce ale istoriei, cel puţin în secolul nostru, teatrul a cunoscut prefaceri şi implicări decisive.
Teatrul după marile evenimente a încercat să se definească prin
exces. Excesul afirmaţiei sau al refuzului. Piscator pe câmpurile primului război mondial a avut intuiţia teatrului politic, a teatrului care
se îngemănează cu istoria. El foloseşte afirmativ lecţia evenimentului. Peter Brook, după cel de al doilea război mondial, pune în
scenă Chinurile dragostei de Shakespeare, o comedie lirică. El a refuzat să accepte evenimentul tot atât de excesiv pe cât l-a afirmat
Piscator. Marile evenimente nu produc un teatru adevărat decât
prin radicalitatea definirii în raport cu ele. Dar gândindu-mă la România de azi, exemplul cel mai interesant mi se pare a fi Jean Vilar,
regizor care, după cel de al doilea război, a făcut un teatru a cărui
principală vocație era readucerea publicului în sala de spectacol.
Aşadar, o reconciliere a naţiei. Acum, teatrul care îşi poate regăsi
funcţia de altă dată va fi poate un teatru al reconcilierii. Al reconcilierii cu sine. Şi al reconcilierii între noi. Cum ? Pe ce cale? Aceasta
depinde de geniul artiştilor și al scenei. Da, un teatru de regăsire şi
nu de acuzaţie. Un teatru de eliberare adâncă de context. Un teatru al esenţei umane.
14 mai 1993. Pentru a participa la Prima întâlnire a Şcolilor şi
Academiilor de Teatru din Europa, planificată să aibe loc între 24-30
aprilie la Târgu Mureş, am fost pus în situaţia de a renunţa la două
manifestări teatrale deosebit de tentante, aflate sub semnul unor
evidente încercări de înnoire: Festivalul de Teatru Contemporan de la
Braşov (devenit internaţional) și Săptămâna Teatrului Scurt de la
Oradea. Cum se vede, sfârşitul lunii aprilie, în ciuda fabuloaselor explozii de preţuri ce se anunţau şi economia de piață nu e altceva
decât o încordare a muşchilor pentru a împinge insul pe marginea
prăpastiei, oferă pentru iubitorii teatrului câteva repere de normalitate (prea semănând a vis frumos spre a nu mă întreba: oare cât
mai e posibilă minunea?) tipice unor vremuri de prosperitate economică. Uimitor, dar adevărat, m-am trezit dintr-o dată într-o mare
încurcătură! Ar fi trebuit să mă găsesc de-a lungul aceleeaşi săptămâni în trei locuri fără să știu dacă aş fi fost atât de norocos încât
să prind tocmai ceea ce m-ar fi interesat. De aceea am decis, prin urmare, să vin şi să rămân până la capăt la Târgu Mureş. Nu ascund
totuși că gândul mi-a zburat din când în când și spre Braşov. În primul rând fiindcă îmi doream mult să-l întâlnesc pe Florin Fătulescu,
regizor și prieten ale cărui spectacole, regizate înainte de a emigra
în SUA, m-au încântat și le-am comentat cu entuziasm. Între acestea cel cu piesa lui Ion Băieșu În căutarea sensului pierdut a fost
de-a dreptul memorabil. Acum iată că am ratat de bună voie și nesilit de nimeni o reprezentaţie a sa realizată la Hollywood, în care
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juca şi actriţa Grace Zabriskie, cunoscută la noi din serialul t.v. Twin
Peaks. Probabil că voi regreta multă vreme. Cum tot motiv de regret
se cheamă și faptul de a nu fi văzut Teatrul Tag din Veneția cu spectacolul, în stilul Commediei dell’arte, cu un text, Elixirele dragostei,
rescris de Carlo Boso după Carlo Gozzi. Sau contactul cu o trupă
braziliană. Premiul acordat actriţei Denise Stoklos, interpreta rolurilor Mary Stuart și Elisabeta din piesa Mary Stuart, fiind o dovadă că
aşteptările nu au fost înşelate. Până la urmă am rămas însă neclintit la Târgu Mureş şi pentru că mi s-a făcut dor de puţin viitor. Dacă
puțin viitor se poate spune că reprezintă imaginea teatrului în Europa la începută mileniului trei. Deci, am sacrificat Braşovul şi
Oradea, dar am văzut un masiv grup de tineri de talent, cu o multitudine de stiluri și mentalități, care studiază meseria de actor în
opt oraşe europene: Londra, Viena, Budapesta, Moscova, Sofia,
Chişinău, Bucureşti şi Târgu Mureş. Oare de ce au lipsit şcolile de
teatru recent înfiinţate din Cluj și Iaşi? Dar cele particulare? Orice
eforturi ar fi fost îndreptăţite pentru a fi prezente. Convingerea mea
e că au pierdut o autentică lecție.
25 septembrie 1994. Teatrul Naţional din Bucureşti își deschide stagiunea într-un mod fast. Nu însă printr-o premieră propriu-zisă, nici printr-o reluare a unei reprezentaţii de succes,
prefaţată de un discurs festiv, ci prin realizarea într-o dimineață de
duminică a unui moment de omagiere a lui Liviu Rebreanu. O inițiativă îmtemeiată pe cel puţin două motivaţii majore: una a vizat
o dată de calendar literar (la începutul lui septembrie s-au împlinit
cincizeci de ani de la trecerea în nefiinţă a scriitorului), iar alta pe
omul de teatru Liviu Rebreanu (dramaturgul şi cronicarul dramatic,
pe de o parte, directorul general al teatrelor în Ministerul Culturii şi
în două etape al Teatrului Naţional, pe de altă parte). Provocând o
reală emoţie celor prezenţi, Fănuş Neagu, actualul director al primei
scene a ţării, scriitorul cunoscut pentru cultul pe care îl are pentru
genialul său înaintaş, a anunţat, declarând deschisă stagiunea 19941995, că Sala Amfiteatru se va numi Sala „Liviu Rebreanu”. Au urmat
ropote de aplauze. Astfel, Fănuş Neagu săvârşeşte nu numai un
eveniment de pioasă cinstire, dar îşi leagă în acelaşi timp numele de
reînvierea unei vechi tradiţii a teatrului românesc: aceea a matineelor culturale. Nu m-aş mira, totuşi, dacă vocile „cârcotașilor de
serviciu” nu se vor avânta să considere că omagierea lui Liviu Rebreanu are iz comunist, fiind aservită acelora pe care bravii de ei îi
urăsc din fașă. Dar să nu vorbim despre neruşinare! Să reţinem că

Radu Beligan şi Ion Lucian, doi actori care s-au întâlnit în cariera lor
cu Liviu Rebreanu pe vremea directoriatului său, au insistat în
evocările lor, încă puternic marcaţi sentimental, pe contactele personale cu autorul Pădurii spânzuraţilor, pe amintiri într-un cuvânt.
Valeriu Râpeanu şi Nicolae Gheran, cel din urmă printr-o scrisoare,
au făcut incursiuni, în schimb, în biografia și opera scriitorului,
aducând la vedere inclusiv atacurile de care nu l-au scutit „confraţii
„ imediat după moarte. În fine, matineul s-a încheiat cu un spectacol-lectură plin de vervă, în fapt o reprezentaţie aflată într-un stadiu
avansat de elaborare, prin care spectatorii au făcut cunoştinţă cu o
piesă inedită a lui Rebreanu, Rendez-vous, o farsă spumoasă, cu o
intrigă de un haz copios. Regia acestei restituiri a aparţinut lui
Eugen Cristea. Iar șansa că s-ar putea avea parte de un bun spectacol s-a văzut chiar din faza de „lucru“, atunci când interpreţii
(Eugen Cristea, Armand Calotă, Carmen Ionescu, Mihaela Dumitru,
Simina Siminie şi Tomi Cristi) încă își citeau replicile.
6 noiembrie 1994. În Expres Magazin nr. 44, intrigat de mizeria
scriitorilor ajunși șefi, inepuizabilul Ion Cristoiu scrie cu dezinvoltură
stupefiantă: „Inspectori de-ai lui Marin Sorescu umblă prin teatre,
ridică bănuitori capacul de pe oală și vâră deștu’ în ciorba repertorială. Se ling apoi pe deșet’ și, după cum le zice vârful limbii lor
politice, se pronunță asupra repertoriului”. O cenzură, așadar, mai
draconică decât sub alte vremuri. Curat apocaliptică, nu alta! Noroc
că așa ceva se petrece numai în mintea dlui Ion Cristoiu. Cât despre inspectorii la care se referă, aceștia sunt de când lumea la Ministerul Culturii, încât pot fi orice, dar nu „neamurile poetului”. Ei,
săracii, fac de toate, ori nu fac nimic, dar numai în repertoriile
teatrelor nu se amestecă. Interesați-vă la teatre dle Cristoiu, dacă
doriți să aflați cum stau lucrurile acolo, și cultivați-vă înclinația pentru suprarealism în literatură. Căci cine știe de unde poate sări
iepurele. Presiuni fac alții asupra teatrelor pentru a nu se prezenta
la festivaluri, pentru a refuza premii etc. Dar despre „mizeria” acestora nu suflați nicio vorbuliță. Minciuna, invenția, dezinformările
halucinante, cum se vede, stau la loc de cinste la masa regelui. Nu
ar fi lipsit de înțelepciune, de aceea, să vă uitați, când scrieți despre
mizerie morală, sau de ce natură o fi ea, și în propria ogradă.
15 aprilie 1997. O batistă în Dunăre este un text tipic derepist:
cu o acţiune pe multiple planuri, cu un subiect de anvergură
epică, aparent neteatral, dar cu o energie conflictuală ce-i conferă

O batistă în Dunăre

Fănuș Neagu
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o teatralitate de profunzime, concentrată într-o suită de personaje femenine de un puternic relief, cum rar se mai găsesc laolaltă
într-o singură piesă. E o ofertă teatrală de prim ordin. O serioasă
piatră de încercare pentru rgizor, o incitare şi solicitare a lui deopotrivă. Are în centrul său trei destine tragice pregnant individualizate, al căror suport biografic e tulburător atât din punct de
vedere existenţial, cât şi politic. Subiectul şi mesajul acaparează în
totalitate interesul spectatorului, implicându-l ideatic şi afectiv în
cel mai înalt grad. Discursul dramaturgic, ca şi în piesele anterioare ale autorului e derutant, lasă loc pentru destule ambiguităţi. Nimic nu urmează o logică a normalității. Loviturile de teatru
abundă, poeticul alternează cu romanescul, spaţiile temporare se
amestecă, se suprapun, dramele sunt trăite când direct, la tensiunea prezentului, când retrospectiv, la tensiunea coliziunilor unei
istorii îndepărtate. În ceea ce priveşte temele, deşi rămân în general cele devenite obsesie pentru literatura lui D.R. Popescu (destinul, timpul, adevărul, justiţia existenţială, iubirea, moartea,
trădarea), se radicalizează și ele, sunt văzute dintr-o perspectivă
eliberată de cons- trângerile cenzurii. Impactul cu spectatorul se
stabileşte direct. În conflictele în care sunt implicate personajele
nu-și modifică intransigenţa justiţiară de odinioară, deși i se contrapune un îndemn la toleranţă destul de evident. Acesta din perspectiva că dinaintea morţii victima şi călăul împărtăşesc o soartă
comună. Altfel, cu mânie se priveşte nu numai înapoi, ci și în
prezent. O batistă în Dunăre e un fragment de viaţă contemporană, dar şi o parabolă a existenţei şi istoriei. În ambele aspecte,
textul dramaturgic conține tâlcuri amare, strivitoare adeseori pentru fiinţa umană. Nu neapărat şi de neînvins. Împăcarea cu sine şi
semenii continuă încă să fie o aspirație, încă are un suport raţional.
Faţă în faţă cu un text complex, dificil, tulbure în substanţă,
roman, poem şi dramă în aceeaşi măsură, regizorul nu se află
deloc într-o situaţie comodă. Atunci însă când el se cheamă Ion
Cojar, cunoscut ca un maestru al rigorii şi clarităţii, nu te poți
aștepta decât ca partea leului să revină interpreților și dramaturgului. Iată sensul major al regiei practicate cu rafinată artă
în O batistă în Dunăre. În viziunea scenică a lui Ion Cojar recitalul
actoricesc e în primul rând un triumf a trei mari actriţe. Jocul lor,
când de un tragism duios, dacă se poate spune așa, când de un
altul brutal, cucerește prin adevăr şi autenticitate, prin spontaneitate și detalii componistice care le conferă o individualitate
solidă. Leopoldina Bălănuţă e magnifică, profundă, gravă, cu o
încărcătură dramatică şi emoţională ce oprește respiraţia. Mariana Mihuţ inepuizabilă, dinamică, explozivă, o avalanşă de temperament şi nebunie artistică. Ileana Stana Ionescu complexă,
mizează cu egal aplomb pe registre multiple, apasă pe stări şi
replici cu o intensitate a trăirii maximă. Nu ştiu dacă D.R. Popescu
a scris piesa pentru domniile lor.
Ştiu în schimb că după ce le-am
văzut evoluând în spectacol îmi
va fi imposibil să-mi închipui că
altcineva s-ar mai putea naşte
pentru aceste roluri. Ce ochi de
magician a avut Ion Cojar când
le-a distribuit. Nu minimalizez,
să mă ierte Dumnezeu dacă se
înțelege cumva în alt chip, nici
prestaţia celorlalte interprete
(Rodica Popescu-Bitănescu, Ta mara Creţulescu, Maria Buză),
care evoluează cu distincție,
deștept, în personaje ce îndreptățesc orice superlativ.
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Lucian Pintilie cu Marie-France Ionesco
și Marina Constantinescu

10 ianuarie 2021. Recitesc cu desfătare pasaje din Bricabrac,
o carte despre care sunt convins că dacă ar fi cunoscută ar avea
destin de autentic bestseller, căci invită cititorul să străbată un
drum fabulos „de la coșmarul real la realismul magic”, însoțit de un
personaj la fel de fabulos, Lucian Pintilie, autorul ei. Desigur, nu-mi
propun acum și aici să comentez un fascinant și veritabil manual
de viață și artă. Mă opresc doar asupra unei lapidare consemnări pe
care la prima lectură am considerat-o un detaliu de amănunt și am
trecut ușor peste ea. Pintilie mărturisește că, în timp ce căuta
într-un dosar vechi diverse cronici la propriile lui spectacole, a descoperit o carte poștală trimisă de tatăl său, căruia i-a recunoscut
scrisul imediat, mătușii din București a copilului ce abia se născuse:
„Dragii mei, În sfârșit s-a născut. Greu, dar s-a născut. Afacerea a
durat 28 de ore, până la patru și jumătate, în dimineața zilei de 9
noiembrie. E băiat! Îl cheamă Lucian…” În legătură cu acest
emoționant document, rătăcit și uitat printre multe altele, fiul profesorului de limba română face următorul comentariu: „expedierea cărții poștale are loc în satul basarabean Tarutino pe data de 10
noiembrie 1933, iar recepția se produce la București pe 11 noiembrie 1933. Limbajul ștampilelor e categoric”. Citesc și mă minunez.
Astăzi o scrisoare expediată din București sectorul 3 în București
sectorul 2, lucru verificat, are nevoie pentru a ajunge la „adrisant”
de o săptămână. Nici nu îmdrăznesc să mă gândesc cât îi trebuie
ca să aungă într-un oraș din provincie. Mă mulțumesc să presupun
că într-un cătun din România reformelor postrevolționare nu va
ajunge niciodată. Curat progres, coane Fănică!

Lucian Pintilie între Marie-France Ionesco
și Maia Morgenstern

Contre-pied
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Money, money, money...

M

ărturisesc cu umilință medie,
dar sinceră, că rareori mi s-a
întâmplat să întâmpin atâtea
dificultăți de ordin inspirațional în a găsi un
incipit satisfăcător pentru un articol cu
temă sportivă și subiect fotbalistic precum
acesta pe care tocmai ați început a-l citire.
Cu atât mai mult cu cât – la prima vedere,
cel puțin – aveam la îndemână toate elementele necesare și suficiente ca s-o scot
ușor la capăt sau măcar la mijloc: și sportul
în chestie, și tema, și subiectul, și predicatul
și celelalte părți de propoziție – e drept,
ceva mai secundare, dar fără de care ideea
principală a articolului n-ar fi avut șanse să...,
în fine, înțelegeți ce vreau să spun. De ce?
Habar n-am. Fapt este că lucrurile așa s-au
petrecut, iar lucrurile întâmplate nici măcar
bunul Dumnezeu nu le mai poate schimba.
Înarmat, așadar, de voie, de nevoie, cu
această convingere defetistă, dar fermă, am
lăsat de-o parte filosofia critică a rațiunii
pure și simple și m-am decis să iau taurul
fenomenologiei practice de coarne, spunând, pur și simplu, ce am de spus. Și anume, una dintre cele mai frumoase istorii pe
care această poveste fabuloasă numită
fotbal mi le-a livrat spre știință și trăire în
zilele vieții mele și ale contemporanilor mei
care au avut bucuria să afle pe pielea proprie ce-i acela un adevărat suporter (fan,
microbist, susținător, uslaș – după facultăți,
vorba unui personaj de roman rural, prea
des citat ca s-o mai fac și eu în acest context
mai curând urban sau măcar de cartier).
Deci:
Imediat după decembrie ‘89, printre
alte schimbări care s-au produs în societatea românească (nu atît de multe câte am
sperat, dar nici atât de puține câte au bifat
pesimiștii de serviciu dintre noi) s-a numă rat și una privitoare la sport, în general, și la
fotbal, în special. Statul de drept, care s-a
instaurat la București și în alte localități
provinciale din țara noastră devenită brusc
capitalistă, a ridicat mâna de pe aceste
activități. Din păcate, mâna repectivă s-a
dovedit a fi exact aceea în care statul în
cauză ținea banii din buget, așa că fotbalul
(că pe noi soarta lui ne preocupă acum) a
rămas cam de izbeliște din punctul de
vedere al finanțării. Izbeliștea s-a numit, de
la caz la caz, Gigi Becali, George Copos, Gh.

Gelu neGreA
Ștefan-Pinalti, Cristi Borcea, Nicu Badea,
Mititelu, Iancu, Nicolae și așa mai departe.
Ei au dus cluburile ai căror patroni au devenit mai departe sau mai aproape prin clasamentele și competițiile interne și internaționale, iar cluburile, la rândul lor, i-au dus
pe cei mai mulți dintre ei prin felurite penitenciare autohtone pe diferite termene.
Treptat, treburile s-au mai liniștit, băieții au
muncit cu spor sau au scris cărți cu care au
îmbogățit cultura națională și au ieșit de la
mititica mai devreme, unii dintre ei au
revenit la dragostea pentru fotbal, alții la
dragostea pentru felurite doamne ori domnișoare cu ajutorul cărora au contribuit la
sporirea demografiei patriei (sectorul natalitate). În fine, cei dintr-o altă categorie de
greutate au încercat să facă și dânșii un mic
bisnis și să câștige un ban cinstit din sportulrege – chestie care s-a dovedit ceva mai
complicată decât părea privită din afară,
motiv pentru care, mai târziu, amatorii de
aventuri financiar-fotbalistice s-au lăsat
păgubași.
Unul dintre cluburile care au cunoscut
mărirea și decăderea unei istorii postdecembriste nu excesiv de frământate, dar
nici atât de cuminți cât au crezut că va fi
acei domni (că altfel nu poți să le zici), care
s-au rânduit pe la conducerea sa, a fost
Dinamo București. Cam din momentul în
care unul dintre patronii ei, Cristi Borcea, a
lansat în spațiul public celebrul „Lăsați-ne să
ne pregătim pentru Champions League!”,
ca un blestem, parcă, s-a declanșat prin
Groapă operațiunea alegerea prafului, care
va împlini, iată, anul viitor două decenii de
nesuccese pentru echipă – perioadă care a
culminat cu ultimele două-trei ediții de
campionat în care „câinii roșii” au oscilat
între aspirația la titlu și spaima de retrogradare. Dar dacă până anul acesta, de bine
(vorba vine!), de rău, prin Ștefan cel Mare
era doar nasol, nu catastrofal, de la combinația cu niște spanioli care par și escroci, și
fără parale, clubul a intrat iremediabil în
zodia vărsătorului de nenorociri, dintre care
cea mai mare o reprezintă banii. Banii
pentru achitarea licenței, banii pentru plata
lunară a salariilor jucătorilor, banii pentru
salariile antrenorilor, banii pentru cheltuieli
administrative – pe scurt, money, money,
money...

Dar iată că, în această indigență cu
aspect de marasm financiar, care amenința
cu lichidarea unul dintre cele mai prestigioase cluburi din istoria sportului românesc, la orizont începe să se contureze un
autentic miracol numit, într-un moment de
frumoasă inspirație, DDB; Doar Dinamo
București, adică, un veritabil fenomen de
generozitate, de morală, de fair play, de
dragoste curată pentru o asociație ajunsă în
primejdie. Ce s-a petrecut, o știe toată lumea
– iar când spun toată lumea, nu comit metafore gratuite, ci înțeleg toată planeta care a
aflat cu uimire și admirație de ce se petrece
la un club din România, amintind de epoca
de început a fotbalului, aceea în care acest
joc, considerat dacă nu cel mai frumos din
lume, măcar cel mai răspândit, se disputa
între elevi în curtea școlilor, între copii de pe
străzi apropiate, din cartiere vecine și hăt,
tîrziu, dintre localități diferite. Un joc care își
mai păstrează încă farmecul și în zilele
noastre pe Maracana braziliană sau în locuri
despre care își mai amintesc cei care au trăit
ori au auzit despre cartierul Mehala din
Timișoara, în care ceasornicele erau niște
aparate necunoscute, timpul măsurându-se
în numărul de miuțe și de goluri înregistrate
când cădea întunericul. Era, carevasăzică,
epoca romantică a fotbalului, când se juca
de dragul frumuseții jocului, când încă nu se
inventaseră campionatele, clasamentele și
vedetele care au făcut până la urmă din
fotbal o industrie continentală sau de-a
dreptul mondială.
DDB a redescoperit măcar o parte din
mirajul jocului ca joc, membrii săi hotărându-se de bună voie și nesiliți de nimeni să
scoată din buzunare banii pentru jucători,
pentru arbitri, pentru..., pentru..., cumpărând bilete de intrare on line pe stadioane
în care, din motive de coronavirus sau de
Dinamo Kiev (mulțumim, nea Mircea!), nu
au, de fapt, acces. S-a ajuns astfel ca, prin
auto-administrare, Dinamo să fie unul dintre numai cele două sau trei cluburi din țară
cu plata salariilor fotbaliștilor la zi, fără
spaima falimentului, cu speranța achitării
licenței ș.a.m.d. Mai mult: echipa a ajuns în
semifinalele Cupei României, iar câțiva jucători (inclusiv străini) au acceptat să se
înroleze gratis printre „câini”, demonstrând
că nu banii sunt totul pe această lume...
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Starul superstarurilor
dumitru unGureAnu

T

rebuie să fiu de acord cu Florian Pittiș, care este de acord
cu spusa lui Curtis Knight: „Jimi Hendrix a fost un mesager
din altă lume”. Propoziția deschide biografia semnată de
cântărețul cu bafta să-l aibă aproape și să-l trateze neglijent pe
„cel mai mare chitarist al tuturor timpurilor”, cum sună formula
standard a ziariștilor tip satelit în jurul celor cu bani din showbiz,
fie că e vorba de rock, film sau, mai nou, fotbal. (În perioada gloriei maxime, zi și noapte se găseau în preajma lui Jimi vreo 15
sau 20 de inși, bărbați și femei care în viața lor nu câștigaseră vreodată un dolar cinstit, dar toți știau și-l învățau pe chitarist cum
„să facă” bani mai mulți din spectacole și înregistrări!) Pittiș îl
citează pe Knight la sfârșitul postfeței pritocite pentru varianta
românească a volumului monografic Hendrix – Setting The Record
Straight, scris cu multă grijă față de amănunte de John McDermott & Eddie Kramer, și publicat în 1992, cu acordul Warner Book
Inc., New York. Traducerea e făcută cu suficientă pricepere de
Constantin Dumitru-Palcus. A apărut la editura Nemira, în 1995.
Am cumpărat exemplarul meu într-o duminică, 16 iulie, același an, de la un stand cu multe cărți, casete și alte chestii atractive pentru iubitorii rockului, amenajat în preajma fostului
stadion „23 August”, căruia i se schimbase denumirea în „Național”. (Rețin data, pentru că atunci a fost o ediție a festivalului
„Rockmania”, organizat de imbatabilul promotor Marcel Avram în
aer liber, cu sponsorizare de la Coca-Cola.) Cărții i-am făcut o
prezentare în revista la care scriam, Vox-Pop-Rock. Nu mai regăsesc articolul, să văd dacă nu cumva polemizam cu Pittiș, așa
cum am făcut ori de câte ori am avut ocazia, și public, și-n particular, la puținele noastre întâlniri de cârciumă sau cafenea. Nici
acum n-aș rata ocazia înțepăturii subtile (deși asta seamănă cu
gestul nesuferit al gaiei care nu lasă mațul), însă nu-l voi contrazice pe ilustrul dispărut. Dar, dacă aș fi scris eu acea postfață,
foloseam pe undeva, mai la vedere, următoarele fraze: „Prin intermediul muzicii sale, Hendrix încerca să desființeze barierele
dintre stiluri și, în ultimă instanță, dintre rase. Viziunea personală transpare indirect, îngemănată în creația poetică. Nu s-a erijat și nici nu s-a considerat un personaj pe care tinerii afroamericani (ori americani get-beget) să-l considere un lider.” (op.
cit., pag. 186). Sigur, cu bune intenții, Pittiș era tributar unei
anumite forme de adulație populară, deloc specifică „zonei noastre geografice” (precizarea e tot a postfațatorului). Pe mine mă
exasperează – deși înțeleg – entuziasmul fără margini ce, de
multe ori, pune discernământul în poziția „mute”. În fine...
Mărturiile culese de John McDermott și atestate de Eddie
Kramer alcătuiesc un portret convingător și coerent, cu toate că
numai de coerență n-a avut parte chitaristul în fulgerătoarea sa
trecere prin lume. Așa cum e documentat în carte, Hendrix n-a
fost nici un mesager din altă lume, nici un diavol, nici vreo zeitate,
ci un artist complet și complex, cu fricile, îndrăznelile și plăcerile
sale. Antologică este faza în care, plimbându-se printr-un cartier
rău famat din New York, Jimi dă peste liderul interlopilor din
zonă, înconjurat de gărzi. Pentru că respectivul făcuse nu contează ce faptă urâtă, de care Jimi avea cunoștință, chitaristul începe să-l înjure pe borfaș, fără să-i pese că e singur și neînarmat.
Reacția individului, un afro-american dur, violent și nemilos, sună

ca o replică din piesa dublului laureat Pulitzer, August Wilson,
Ma Rainey’s Black Bottom (1984): „Ia cioara asta din fața mea, că
nu știu ce-i fac!” Dincolo de ciudățenii și episoade... colorate, Hendrix are conștiința clară a condiției sale de artist rock, văzută din
punct de vedere financiar și uman: „Ăsta-i necazul cu afacerile
legate de muzică. Oamenii vor să se îmbogățească rapid, iar pe
tine te consideră un fel de sclav al publicului. Te țin «în priză»
până când te epuizezi, publicul epuizându-se și el în același timp,
după care se ocupă de altcineva. Iată de ce se destramă grupurile
– oamenii, pur și simplu, obosesc. După o vreme, ar trebui ca
muzicienii să se retragă, altfel sunt înghițiți de vârtej”. (pag. 275)
Hendrix s-a retras fără să vrea, deși s-ar putea spune că nu s-a
împotrivit deloc, ba chiar a călcat pedala viciului (consum de
droguri și alcool) până la limită, așa cum apăsa accelerația
mașinilor sale Corvette, nepăsător că se poate accidenta și, cu
vedere deficitară, fără să ia seama pe unde merge. Artistul Hendrix, unul de vârf în domeniul rock, e reprezentativ pentru toate
ramurile artei. Scurtimea vieții, inovațiile componistice, strălucirea interpretativă (pe discurile concepute de el și finisate de
sunetistul excepțional Eddie Kramer, nu pe resturile ambalate de
lăcomia altora), moștenirea și influența ulterioară – astea justifică peanele credincioșilor săi.
Însă rockul e mai degrabă un joc decât o liturghie...
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Amintiri §i pohte copil[re§ti
FloricA bud

U

şa paradisului legumicol se deschidea pentru noi, copthii acelor
timpuri, abia la începutul lui august, când se coceau porodicii (roşiile).
Roşia este fructul sau leguma mea prefe rată, de aceea sufăr când văd cum ea este
înlocuită treptat cu soiul de roşii din import, acele roşii cauciucate menite să ne
asigure nemurirea. Ele pot sta pe masa de
bucătărie, săptămâni fără să se strice. De
altfel, circulă pe seama lor o glumă: „Lădița
ce le adăpostește s-a stricat, dar ele nu se
dau bătute!”. Spun fruct ori legumă, nevrând să devin victima războiului dintre
cele două continente. Unii o vor fruct, alții
legumă. Din păcate, cei care ne hotărăsc
destinele, în orice punct de pe glob s-ar
afla, pierd din vedere un aspect important,
fruct ori legumă, ea este „roșia știută” doar
cu numele.
Cât despre paradisul pomicol nici el nu
se deschidea atât de iute cât ne-am fi dorit
noi, pruncii. Nu aveam cireșe, mai târziu a
plantatat taticul un vișin. Cireșe aveau în Ulmeni doar doi sau trei gospodari. Nu aș
putea să vă răspun la întrebarea, de ce? Oamenii aveau alte griji, grija hranei de bază,
mălai, grâu și fânul pentru animale. Fânul
era un desert de fapt, mărhăile mâncau
pănuși, adică tulpinile de porumb uscate.
Acum nu mai seceră nimeni cu secera de
mână, pănușile rămân triste niște ciuhe în
holde, mărturii ale evoluției noastre rapide.
Cine să își mai piardă vremea cu niște uscăciuni? Ajunge un băț de chibrit și ele dispar
rapid, înainte să ne simțim vinovați că undeva sunt văcuțe ce nu au ce rumega. Ne
mirăm de pănuși când nici fânul nu îl mai
vrea nimeni, nici măcar secerat și făcut clăi,
mă rog și clăile au devenit o amintire. Mașina care cosește iarba îl tot înșurubează,
rezultând baloții ca niște butoaie uriașe.
Rămâne hrana animalelor în lada cu amintiri unde las, nu pentru mult timp și poamele copilăriei, mi se strepezesc dinții când
mă gândesc la acreala unora dintre ele.
Iarăși am luat-o miriștine, îndepărtându-mă de subiect. Așadar în anii mai buni,
Balul Roşiilor se putea deschide şi pe sfârşit
de iulie. Practic, mâncam roşii pe săturate
în lunile august şi septembrie dacă nu
pthica (cădea) bruma la sfârșitul lui septembrie. În schimb, pepenii (castraveţii) şi
popricile (ardeii) se făceau mai repede. Când

prima roşie s-a copt o culegeam şi o făceam eroina, alături de celelalte personaje
ale adunări legumicole, ce nu era altceva
decât străbunica salatei de legume, atât de
prețuită azi. Era o adunare generală de
poprici, porodici, ceapă şi pepeni, stropită cu
oloi de floare (ulei de floarea soarelui) când
aveam, presărată cu nelipsita „sare în bucate”. Asistăm neputincioși la declinul
socio-medicinal al sării, care din prinţesa
basmului se transformă într-o cenuşăreasă,
ce riscă să devină prima eroină de basm...
şomeră. Dar să nu îi plângem de milă! Nu o
dată i-am auzit pe maeștrii bucătari ai emisiunilor TV spunând: „Și acum punem sare
din belșug”. Ce să mai înțeleagă bietul telespectator, când cu zece minute înainte fusese avertizat cât rău îi fac, „sarea, zăhărul
și grăsimile”. Ce să facă? Face cum îl taie
capul și deprinderile din copilărie.
Acum, chiar mă voi întoarce la subiectul
rătăcit printre amintiri primejdios de vii,
adică la blidul cu bunătățurile legumicole
ale copilăriei. Este greu de redat gustul
acelei combinaţii teribile - ce aduna într-un
singur buchet, amninosul verii coapte cu
cel al toamnei timpurii - din motive lesne
de înţeles. Azi ne lipsesc savoarea ingredientelor de bază, savoare pe care am pierdut-o, încet-încet, cât din nepăsare, cât de
lene, cât de musai. Pot să spun, fără să
greşesc, că lumea aceea aşa cum o ştiam a
murit odată cu generaţia bunicii, hai să îi
mai prelungesc chinul, și să admit că și o
parte din generația părinților a mai gustat
din ea. Poate sunt mai fericiţi cei care nu au
gustat niciodată o roşie sau un ardei adevarat, decât noi, cei care am crescut cu ele
în grădină și apoi în farfurie fără să ştim ce
binecuvântați eram. Mă întreb, întrebându-vă: Oare în acele zile ne îngurgitam cu indiferență nevinovată trecutul, prezentul ori viitorul? Dar las vântului patetismul și mă voi bucura de
prezentul-trecut.
Când erau suficiente
roşii coapte şi pornea sezonul zemei de porodicii,
adică a bulionului, începea şi festivalul ghiveciului ţărănesc. Unii îi spun
lecho, noi îi spuneam zămucă de încins, aşa cum îi

spuneau şi bătrânii noştri. Era mâncarea
cea mai ușor de preparat pentru că ingredientele se aflau în grădină, doar trebuiau
culese. Pentru zămuca de încins se frigeau
culesele într-un strop de oloi (ulei), după ce
fuseseră tăiate mărunt, Când erau pătrunse
bine se făcea o îngroşală din fărină (făină)
şi groșthior (smântână). La final, se stropeau cu o ploaie de fire de pătrunjel. Acum
prepar o zămuca de încins pe porodici dietetică, aşa cum fac şi zacusca pentru iarnă.
Este mai gustoasă şi îmi pun o pilă, pentru
bătrâneţe, fiarăi cele rele (colecistul sau
bila). Coc ardeii de preferinţă capia sau
gogoşari roşii, nu că aş fi nostalgică... apoi
fierb ceapa şi usturoiul aşa cum i-a lăsat
mama natură să crească mai mari sau mai
mici. Adaug la roşiile tăiate felii, ardeiul
copt şi ceapa fiartă, tocate bine cu lingura
de lemn. Nu folosesc castraveţi, Domniile
Lor şi-au cam pierdut aroma strămoşească
și nu vor aduce prea multe foloase ghiveciului, eventual doar aport cantitativ.
Adaug cimbru, mărar, frunze de pătrunjel
şi zeler. Se pot adăuga câteva fire de orez
sau câţiva picioici (cartofi) copţi în cuptor
care să mai îndulcească roșiei acreala de
domnişoară bătrână, veşnic nemulţumită
de căldura soarelui, de calitatea ploilor
acid-moderne şi probabil chiar de vârsta de
pensionare a gospodinelor. După gust şi
după cum ne dictează colesterolul se
adaugă şi un canceu de groşthior (smântână) din laptele Mândraiei, lăsat, preț de o
zi sau două, la... prins. Din laptele prins se
separă smântâna de laptele acru, subprodus din care se poate face brânză ori lapte
bătut. Poftă dietetică,
bună!

Vitrina cu c[r\i

IOAN-AUREL POP

FLORICA BUD

de poezie și de proză, de
are curg spre versuri, de texte
mici, Florica Bud ne răsfață cu
miscelaneu, numit „Duhul
”. Chiar și numai titlurile
bcapitolelor se cer mai întâi
zghiocate, pritocite cătinel,
orul să poată avea acces la un
oaiant, împănat cu metafore,
ați și recreați, plini de sevă
inte”, „risipa ivorie”, „perlele
cu greieri”, a aduna „discretic”
nului scrise latinește, cu multe
de la arthuria canaria până la
a și de la Estera până la Graal.
obligă receptorul la un efort
abil, la îndemână doar celor
uit cultura generală la vreme
și care, în plus, au dobândit
ntru cuvântul măiestrit pus în
– citind cartea și meditând
or ei – vor avea privilegiul să
rată sărbătoare a spiritului.

Duhul oceanelor reci
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FLORICA BUD

Duhul
oceanelor reci

Sosirea annebunelor
cu voci de canguri
Volumele semnalate în această rubrică se află în atenția cronicarilor revistei
și pot fi, ulterior, subiectul unor cronici extinse.

Editura NEUMA

Florica Bud
Duhul oceanelor reci,
Editura Neuma
Impetuoasa noastră colaboratoare, po eta și prozatoarea Florica Bud, revine la
Editura Neuma cu un volum de factură
insolită. Cartea cuprinde texte mai degrabă
lirice, cărora însă nu le lipsește o dimensiune epică. Este o construcție complexă,
arborescentă, ce amintește prin anumite
pasaje de pamfletele care au impus-o
atenției publicului în revista Acolada. În
Duhul oceanelor reci, Florica Bud oscilează
cu grație între genurile literare. Un volum
miscelaneu, cum remarcă pe bună dreptate
academicianul Ioan-Aurel Pop, care face o
elogioasă prezentare pe ultima copertă. O
sărbătoare a spiritului, o mai numește distinsul om de cultură, cu conținut flamboaiant și plin de sevă. Iată caracterizări
onorante! Autoarea nu le dezminte în„risipa
ivorie a sunetelor” cărora le găsește semne
grafice adecvate. Cartea Floricăi Bud îmbină
spiritul ofensiv, feminist pe alocuri, cu
candoarea și simțul ludic. Coperta întâi
poartă o ilustrație la fel de ambiguă a Laurei
Poantă: o floare care sugerează însă o
siluetă feminină în poziția „lotus”, deschisă
către toate posibilitățile. Poezia sibilinică a
autoarei, cu vastă experiență în multe
genuri literare, ce nu au ocolit nici literatura
pentru copii, este una dintre acelea favo rabile interpretării, în care fiecare cititor
găsește exact ceea ce dorește, ca într-un
caleidoscop de imagini sau în jocul de a
identifica figuri în norii ce plutesc pe cer.
Astfel, Florica Bud marcheză încă o etapă în
calea sa literară presărată cu „lupi fiorosiferi”
(sic!) și arthuria canaria, în grafia autoarei,
care ar putea fi un mutant (mai spongios) al
speciei Arturia canariensis, acest burete care
absoarbe apa Meditreanei precum cititorul
avid textul inventivei și sinestezicei scriitoare. Fascinată de „scrâșnetul peniței”, mai
ales de când scrie pe laptop, Florica Bud
rămâne aceeași uimitoare și imprevizibilă
poetă care așteaptă ceea ce noi, ceilalți, nici
nu ne gândim să anticipăm: aștept sosirea
annebunelor cu voci de canguri. Ce-i drept,

marsupialele acestea simpatice scot un fel
de tuse australiană, terifiantă în vreme de
pandemie. Florica Bud a fost și este literalmente inepuizabilă! (H.G.)

Iuliana Dinu
Spectacol de gală povești cu povețe
pentru minți istețe,
Editura ePublishers
Dacă la testul Consulting Anderson
Worldwide un preșcolar se descurcă onorabil, adulții pică pe capete în proporție de
90%, dovadă că-s prea încurcați la minte
pentru lucrurile exagerat de simple: (1) Cum
bagi o girafă în frigider ? (2) Cum bagi un
elefant în frigider (?) Ce animal lipsește de
la ședința cu toate vietățile junglei convocată de Măria-Sa Leul ? (4) Cum traversezi
râul din junglă știind că mișună de crocodili
? Să nu ne mai mirăm, deci, că literatura
pentru copii nu e luată destul în serios, ea
părând îndeobște prea simplă pentru a
putea fi înțeleasă. Dar barem pozele le sunt
accesibile chiar și adulților, așa că talentatei
eleve Alexandra Barbu i-a revenit meritul de
a ilustra cu o întreagă galerie multicoloră de
grafică personală noile cărți ale Iulianei
Dinu Simfonia anotimpurilor (Destine, 2020)
și Spectacol de gală – povești cu povețe
pentru minți istețe (ePublishers, 2021). Cât
despre textele propriu-zise, roind de fluturi,
cărăbuși, gărgărițe și alte asemenea lighioane ce depășesc în mod evident puterea
de înțelegere a unui om matur, multor

părinți, totuși, nu le-ar strica să le audă seara
silabisite de propriile odrasle, și mai cu
seamă lecțiile de factură fabulistică ale celui
mai recent volum. Undeva, bunăoară, o
râmă cu gabarit depășit pretinde cu infatuare să i se acorde prioritate de trecere prin
ogradă, urmarea fiind că durdulia e obser vată – tot cu prioritate - și halită de o găină,
de unde morala În viață poți s-o pățești / De
prea mult te grozăvești. Mai la deal, un urs
credul, de o prostie pe care doar oamenii o
pot întrece, se lasă pentru a doua oară
păcălit după ce vulpea, făcând pe bolnava
de Alzheimer, pretinde inocentă că nu-și
aduce defel aminte pățania cu pescuitul din
povestea lui Creangă, comentariul conclusiv De te păcălești o dată, / Să ții minte viața
toată! nefiind altceva, de fapt, decât tocmai
rostul ultimelor întrebări din testul Ander son.
Demersul Iulianei Dinu și al tuturor
autorilor dedicați acestei specii defavorizate
merită salutat. Nepăsători de complexitatea
și impactul ei real, azi abordăm literatura
pentru copii doar ca pe o jucărie, după cum
tot la un divertisment derizoriu ne reducem
și telefonul portabil de ultimă tehnologie.
(E. Lungeanu)

Gheorghe Glodeanu
Între real și imaginar.
Incursiune în proza fantastică
franceză din secolul al XIX-lea,
Editura Școala Ardeleană
Universitarul din Baia Mare este un
specialist al prozei fantastice și a consacrat
mai multe studii de dimensiuni impresionante acestui tip de literatură care s-a
impus în secolul XIX și a continuat să intereseze publicul și în secolul XX. Literatura
franceză, poate mai mult decât cele germană și britanică a marcat succese semnificative în această direcție. Partea bizară
este că ascensiunea prozei fantastice a
coincis cu acelea ale realismului și naturalismului. Ba chiar există autori de largă
notorietete care au practicat ambele tipuri,
aparent contrazicătoare de abordare a
lumii. Autori cu mare autoritate precum

99

Nr.3-4 (41-42)  martie-aprilie 2021

Balzac, Hugo, Prosper Mérimée, bine cantonați în realism, s-au ilustrat prin narațiuni
fantastice. Desigur, există autori din aceași
secol XIX, precum Villiers de l’Isle Adam care
s-au cantonat exclusiv în zona „crudă și
insolită”. Să recunoaștem că și azi genul
fantastic, cu numeroasele lui sub-specii
(thriller, gothic, insolit, fantastic științific,
feeric, noir) pe care încerca să le sistematizeze Nicolae Manolescu într-o memorabilă
„temă”, constatând cât de difuze le sunt
limitele, fascinează încă. Pentru un cititor de
secol XXI au, în plus, elementul sau condimentul „vintage”. Solidă, sistematică, bogat
descriptivă, cartea lui Gh. Glodeanu constituie un îndreptar prețios al domeniului
descris. (H.G.)

Radu Matei Todoran
As vrea să fiu iarăși mesteacăn,
Editura WaldPress
Te aştepţi ca, având un asemenea titlu,
o parafrază după „Aş vrea să fiu copac” de
Magda Isanos, poeziile lui Radu Matei
Todoran să fie expresia unui cosmorfism
poetic. Numai că motivul mesteacănuluiom apare destul de discret. Volumul, com-
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pozit, dezvăluie în schimb o lirică a tiraniei
efemerului şi a sfârşitului: se lasă noapteadâncă peste rugini și patimi/și-un fulger fară
vlagă se-ascunde-ntre stafii/ vin paseri oarbe
vărsând sinistre lacrimi/și-mi desenează-n
suflet strigoi trandafirii. Un fel de supralicitare metaforică generează o succesiune
apăsătoare de reprezentări ale sfârşitului –
raclă de cenuşă, cavoul sufletului,brume spălăcite, îngeri eşuaţi, egrete de scrum, blesteme
de lut etc - sau de figuri ale fantomaticului:
strigoi şi iele, Fata Morgana.
O bună parte din textele volumului
sunt poeme dedicate iubirii târzii, în care
femeia e „egretă de scrum” sau, în tonalitate
argheziană, e asociată unor trăiri tensionate, duale:aş vrea să pleci, aş vrea să
te-ntorci iară. Textele sunt specifice neoromantismul târziu, marcate, cel puţin unul
dintre ele, de metrica bacoviană din Decembre: iubito fă luna mai mica/ că-mi arde
nisipul din pleoape/ iubito cu tine mi-e frică/
iubito cu mine mi-e noapte (Aş vrea să fiu
mesteacăn).
Notabilă este disponibilitatea poetului
pentru formule poetice variate, un număr
important de texte amintind de metrica
populară. Aici miza poetică nu pare a mai fi
neapărat imaginea menită să trezească„idei
sensibile”, ci mai degrabă muzicalitatea,
amintind uneori de-un eminescianism
târziu. Poetul dă impresia că se lasă furat de
sonurile cuvintelor care curg fără oprelişte:
Măşti de flori de liliac/peste lacul fără umbre/
desenând pios sub unde/ zei de ceară care tac.
Alteori autorul se lasă furat de „reportajul”
(auto) ironic (Pe vremuri în aeroport) sau de
suprinderea discret-pamfletară a unor imagini ale contemporaneităţii (Târziu în solstiţiu).
Volumul scris sub semnul unei grele
melancolii a trecerii timpului, vorbeşte aşa -

dar despre fragilitatea fiinţei umane, despre
visul de aripi, despre viaţa ca teatru, despre
eterna degradare, având substanţa unei
lirici reflexive, temperate însă de spectacolul imagini. (A. Costache)

Alte cărți primite la redacție
se află în atenția noastră
pentru comentarii viitoare:
 Horia Al. Căbuți Peisajul metaontic,
Biblioteca Revistei Familia – eseu din domeniul epistemologiei.
 Petre Barbu Puterea a șasea, Editura
Integral, cuprinde cinci piese și un epilog
ale cunoscutului prozator și dramaturg
nouăzecist.
 Lucian Scurtu Amurgul din afara trupului, Editura Brumar, un volum poezie fals
tradiționalistă, cu metafore penetrante.
 Rodica Draghincescu Copilul cu piele
de iarnă, Editura Tracus Arte, o revenire
foarte interesantă a poetei în spațiul literar
românescu de care s-a depărat o vreme
 Șerban Mihalache m, Editura Piadeia,
debut convingător al unui foarte tânăr
specialist în calculatoare ce se arată un poet
extrem de înzestrat.
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Mic îndrumar privind fiin\area Uniunii Scriitorilor din România

B

VAruJAn VosGAniAn, Prim-vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România

reasla scriitorilor români este, din când în când, scena
unor evenimente neplăcute, impregnate de obsesii de-a
dreptul ritualice și la intervale ce țin de gândirea intermitentă, dar și de ura continuă a protagoniștilor. E vorba de un pâlc
de autori care își caută, zadarnic, rezolvarea crizelor de inspirație,
jubilând terapeutic la gândul că Uniunea Scriitorilor din România
(USR) nu mai există. Și, ca să vezi, nu de ieri, de azi, nu mai există, ci
de mai bine de ... treizeci de ani! După opinia acestor autori, una
dintre marile izbânzi ale revoluției din 1989 a fost desființarea USR.
E drept, o izbândă din cale-afară de subtilă, de vreme ce până acum

nimeni nu și-a dat seama de asta. Culmea, nici măcar autorii cu
pricina, care, la rândul lor, s-au numărat printre conducătorii, laureații sau beneficiarii Uniunii (cică) demult desființate.
Ritualul de care vorbeam se desfășoară nesmintit. Respectivii
scriitori pe care, pentru a-i număra, degetele de la cele două mâini
ne prisosesc, lecturează într-o variantă dislexică și interpretează ca
atare deciziile unor instanțe de judecată, proclamând desființarea
USR. Motivul: funcționarea ei ilegală. Toba mare în care acești
vestitori bat știrea este internetul. Cum în cyberspațiu lumea
întreagă a devenit un Epidaur în care, oriunde ai șopti, se aude

Ultima or[

www.revistaneuma.ro
oriunde, informația se răspândește cu iuțeală. Sau, cum spunea
Umberto Eco,„rețelele de socializare au oferit dreptul la opinie celor
care până acum își exprimau părerea doar în baruri, în fața unui
pahar de vin”. (A nu se crede, în cazul în speță, că rețelele de
socializare au înlocuit paharul de vin, ci doar i s-au adăugat, cu
asupra de măsură.)
Cum memoria colectivă este invers proporțională cu mărimea
colectivității, de fiecare dată membrii Uniunii Scriitorilor se neliniștesc, se întreabă și ne întreabă, iar și iar, ce se întâmplă. Cum v-ați
dat, cu siguranță, seama, nu se întâmplă nimic, trâmbițele Ierihonului nu dărâmă zidurile cetății și USR continuă să funcționeze.
Nu trebuie, totuși, să ignorăm unele consecințe negative ale
acestei osârdii nesăbuite de a calomnia și de a răspândi întruna știri
false despre legalitatea Uniunii Scriitorilor. Irosim timp, nervi și bani
în strădania de a explica membrilor noștri și opiniei publice cum stau
lucrurile, de a contracara zeci, dacă nu chiar sute, de acțiuni în
Justiție, de a preîntâmpina ezitări din partea autorităților cu care
interacționăm, derutate, de bună seamă, de o atare zvonistică. De
aceea, îmi permit să vă prezint în cele ce urmează un scurt rezumat
al speței, util ori de câte ori pâlcul agresiv se va mai apropia prin
deșertul tătarilor. Așadar:
Ce anume atestă legalitatea Uniunii Scriitorilor din România.
Uniunea Scriitorilor din România este succesoarea de drept a
Societății Scriitorilor Români (SSR), înființată în anul 1908. Cei care
spun că uniunile de creatori sunt invenții staliniste ar trebui să știe că,
în perioada interbelică, cei mai prestigioși președinți ai acestor
uniuni au fost, pentru compozitori și scriitori, „staliniștii” George
Enescu și Liviu Rebreanu. Să mai amintim că SSR a primit statut
juridic de prim rang, ea fiind recunoscută ca persoană morală (ce
frumos suna asta!) în anul 1912, de către Senat și Adunarea Deputaților.
USR a devenit succesoarea SSR tot printr-o normă specială, și
anume prin Decretul nr. 267 / 24 iunie 1949 al Prezidiului Marii
Adunări Naționale, care i-a acordat și statutul de utilitate publică.
Ulterior, Decretul-Lege al C.P.U.N. nr. 27/1990 a înlăturat subordonarea față de Ministerul Culturii, specifică organizării centralizate
de tip comunist, și a conferit organizațiilor de creatori, inclusiv
Uniunii Scriitorilor, autonomie structurală, funcțională și economică.
USR și-a păstrat utilitatea publică.
De ce USR nu se supune prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Unul din reproșurile care ni se aduc este faptul că nu ne-am
reînscris potrivit OG 26/2000 și nu ne supunem cerințelor ei. În
realitate, USR este exceptată, chiar prin prevederile OG 26/2000.
Potrivit art. 85 din respectiva ordonanță, „Persoanele juridice de
utilitate publică – asociații, fundații sau alte organizații de acest fel –
înființate prin legi, ordonanțe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau
prin orice alte acte de drept public, nu intră sub incidența prevederilor
prezentei ordonanțe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care
stau la baza înființării și funcționării lor”.
În consecință, Uniunea Scriitorilor din România este o organizație de scriitori, persoană juridică română înființată și recunoscută
ca persoană juridică de utilitate publică, rămânând supusă
reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării
sale și care preced OG 26/2000.
Iată cum puterea legislativă, cea executivă și cea judecătorească au confirmat, prin diverse acte normative sau cu
putere de lucru judecat, legalitatea USR.
O normă cu caracter individual, cum este Decretul 267/1949,
care vizează doar USR, nu poate fi abrogată decât printr-o prevedere
ulterioară expresă. Nicio lege adoptată în România din 1949 până
în prezent nu a abrogat în mod expres Decretul de înființare a USR.
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În consecință, actul de înființare rămâne perfect valabil. Mai mult
de-atât, începând cu anul 1990, Parlamentul României a adoptat o
serie de legi care menționează în mod expres USR sau Alianța
Națională a Uniunilor de Creatori (ANUC), din care USR face parte, ca
beneficiare ale unor drepturi.
În mai multe rânduri, Guvernul României, prin Hotărâri de
Guvern ori prin acte emise de Ministerul Justiției, Ministerul
Finanțelor sau Ministerul Culturii, a confirmat legalitatea USR, ca
organizație de creatori cu utilitate publică.
În ceea ce privește diversele contestări în Justiție, există zeci de
decizii judecătorești definitive în favoarea USR. Nu există nicio
hotărâre în procedură contencioasă, deci care să se bucure de
autoritate de lucru judecat, a vreunei instanțe care să pună la
îndoială temeinicia legalității USR. În plus, legalitatea USR a fost
argumentul pentru care Ministerul Public a respins toate plângerile
penale îndreptate împotriva noastră.
Ca să nu mai amintesc că centenarul USR (deloc desființată) a
fost onorat, în anul 2008, prin distincții oferite de Cancelaria Ordinelor din subordinea Președintelui României. Iar la sărbătoarea cu
pricina au participat Președintele României și Premierul.
Să nu uităm: legalitatea USR și statutul său de utilitate
publică au permis obținerea unor drepturi importante pentru
scriitorii din România.
După cum urmează: instituirea timbrului literar, acordarea unor
drepturi de asigurări sociale, instituirea indemnizațiilor de merit,
finanțarea revistelor literare, alocarea, prin concesiune, a unor active
imobiliare etc. La acestea se adaugă finanțarea, prin intermediul
administrației centrale și locale, a numeroase evenimente culturale
în întreaga țară.
Ce s-ar fi întâmplat dacă știrile privind desființarea USR ar fi
fost adevărate și, vorba lui Creangă, bucuria detractorilor n-ar
fi fost proastă.
Să nu ne jucăm cu vorbele. Ipoteza desființării USR ar conduce
la anularea tuturor drepturilor pe care le-am amintit mai sus. În
situația în care insultele, defăimările, clevetirile și denaturările
îndreptate împotriva Uniunii Scriitorilor și-ar fi atins ținta, breasla
noastră nu ar mai fi avut nicio modalitate să-și continue activitatea
la standardele de până acum. Iluzia pe care și-o fac cei ce ne
agresează că se vor buluci să se așeze în locul actualei conduceri e
deșartă. Ideea că USR nu există dacă o conduc unii și există dacă o
conduc alții (adică ei) e doar o nălucire. Dacă USR n-ar exista pentru
unii, n-ar mai exista nici pentru ceilalți. Și degeaba s-ar căzni să-și
facă o altă Uniune, aceea ar fi o asociație ca oricare alta, fără acces la
drepturile de care am vorbit. Beneficiul tuturor acestor drepturi ar
dispărea. Pentru a căpăta utilitate publică, potrivit legii, o asociație
trebuie să fie reprezentativă, să aibă un patrimoniu, să aibă o
activitate meritorie cel puțin trei ani. Ca să nu mai vorbim că statutul
de utilitate publică se obține printr-o Hotărâre de Guvern și nu
scriind năzbâtii pe Facebook.
Cred că vă e limpede: agresiunile acestea desfășurate prin
intermediul unor interminabile procese, prin tentativa de a capta
bunăvoința (ca să nu-i spunem rea-voința) unor oameni politici sau
chiar partide de a ne hărțui cu tot felul de intervenții potrivnice ori
prin campanii publice de defăimare nu sunt îndreptate doar
împotriva conducerii USR, ci împotriva tuturor membrilor USR.
Consider că, dincolo de reușitele noastre, dintre care unele dureros
de costisitoare financiar, de a le zădărnici inițiativele netrebnice, o
modalitate de a-i descuraja este și atitudinea fermă, solidară a breslei
în a le dezavua acțiunile.
Căci gestul acestor scriitori de a jubila la gândul că drepturile
dobândite prin lege de confrații lor n-ar mai exista este de o josnicie
care, în istoria literaturii române, cu toate disputele ei pătimașe, nu
are egal.
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