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D
upă o perioadă în care scriitorii, criticii literari, cărțile și revistele gravitau
după alte rigori și ne referim aici la perioada dictaturii comuniste, marea
eliberare a însemnat, într-o primă etapă, un preaplin în care s-au pierdut
nu doar vechile repere, ci și cele esențiale, perene într-o societate

normală, mai puțin încercată. Lucrurile s-au așezat și încă se așează, poate mai încet
decât ne dorim, în toate domeniile, cel literar nefăcând excepție. Un întreg popor de
scriitori navigând pe un ocean de cărți caută terra ferma de atunci încoace, de cele
mai multe ori fiecare barcă, fiecare corabie navigând după propria busolă. În această
stare de perpetuum mobile rolul revistelor literare este unul de căpătâi, ancorând totul
într-o gramatică a teoriei, criticii și istoriei literare fără de care lumea literară ar părea
o romantică devălmășie.

R
olul revistei literare și al avanpostului său, critica de întâmpinare, poate fi
asemănat cu acela al anticorpilor, apărând organismul literar de confuzii și
iluzii. Cu toate că a căzut în desuetudine, la un moment dat, ba chiar i s-a
cântat prohodul, deoarece, după modelul Vestic, mai ales american, se

credea că și la noi se va ajunge la renunțarea la acest diapazon atât de necesar, cronica
de întâmpinare a rămas una din cele mai importante și mai urmărite rubrici ale unei
reviste literare. Este unul din cazurile, în care, din fericire, nu știm datorită cărui
mecanism, modelul din afară nu a avut succes și s-a continuat modelul autohton,
adaptat la realitățile de aici și foarte apropiat de scriitori și de cititori, ceea ce nu e
puțin lucru, pentru că, și asta se mai uită, revista, cea literară nu face excepție, are un
public iar acesta nu este un dat, o moștenire, un bun imobil ci, astăzi mai mult ca altă
dată, este un public foarte viu, dinamic, pretențios și dificil de captat și fidelizat, mai
cu seamă într-o arie precum cea culturală. A face abstracție de el sau a presupune că
este, indiferent de împrejurări, acolo, înseamnă a proceda precum cele trei maimuțe
înțelepte.

Î
n multe cazuri hulite, denigrate, uneori chiar din interiorul breslei, revistele
literare sunt portavocea scriitorului în cetate. Cu cât mai multe și mai de
calitate, cu atât mai bine. Ele sunt alternativa la grupuri, bisericuțe și alte forme
de coagulare care uneori au tăria mediatică, financiară, abilitatea politică de a

face și a impune un nume, o carte, un top, lucru posibil și datorită unei unități
îndârjite. Lucru despre care nu putem vorbi atâta timp cât scăderi omenești și lipsa
de viziune fac să apară forțe centrifuge în sânul unei comunități care pare să nu
înțeleagă pe deplin că unde-i unu nu-i putere. Copacul din câmpie, care crește
singuratic și dârz, puternic și autosuficient, este o imagine seducătoare. Contra-
ponderea ei este aceea a junglei, a pădurii sălbatice în care nu doar animalele dar
și copacii luptă pentru fiecare strop de ploaie, se înăbușă reciproc pentru a avea
acces la o rază de soare, cel mic are șanse minime de a se înălța. Jungla e lumea lui
care pe care. Există studii însă, întinse pe durata a zeci de ani, realizate de către

AndreA H. Hedeș
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Peter Wohleben, silvicultor german și Suzanne Simard, profesoară de ecologie
forestieră la Universitatea din British Columbia Departamentul Păduri și Științele
conservării, care ne revelează, Cum comunică arborii. Ei dezvoltă o rețea socială de o
complexitate extraordinară, subterană, prin care arborii comunică nu doar în
interiorul aceleiași specii, dar și între specii diferite. Aceștia poartă conversații prin
intermediul unei rețele de micelii prin care își transmit unii altora nu doar informații,
ci se și ajută și se susțin reciproc cu cele necesare vieții (carbon, azot, fosfor, apă),
puieții, bolnavii și bătrânii bucurându-se de atenție specială, chiar cioturile ale căror
rădăcini au rămas încă în pământ, sunt atent susținute, la nivelul ascuns vederii
noastre, cu toate cele necesare. Mai mult, aceste cioturi, de multe ori venerabile,
transmit, prin intermediul aceleiași rețele, informațiile, cunoștințele acumulate de-a
lungul existenței lor, celorlalți arbori. Nu este vorba de arbori răsfățați, nici de arbori
asistați, care se lasă pe tânjeală, sau care profită de buna vecinătate. Fiecare își are
rolul său: există arbori mame, mătuși, creșe, ș.a.m.d. și nu e vorba de creație literară,
nici măcar științifico-fantastică aici, ci de studii științifice care merită cunoscute.
Această cercetare este uimitoare prin rezultatele obținute, confirmând, la nivelul
regnului vegetal, ceea ce misticismul, creștinismul, o spun de mii de ani: solitudinea
este aparență, iar ego-ul este eroare, totul este interconectat, totul pulsează de viață
și de inteligență. Omul însă, chiar primind acum două mii de ani vestea cea bună, a
înțeles din viața asta, se pare, mai puțin decât copacii.

D
ar, ca întotdeauna, nu putem generaliza. În lumea istoricilor, avem un
model remarcabil aici, la Cluj, unde a avut loc un fenomen demn de a fi
urmat. Atunci când un subiect atât de important și sensibil precum istoria
națională a fost pus în patul procustian al vremilor, istoricii au făcut front

comun. Au construit un zid din unitatea cu care au răspuns unei încercări despre care
posteritatea va vorbi. În fața unui tăvălug care părea că nu se va mai opri, au făcut
front comun și au ales să aibă o singură voce, care a răspuns asumat, cu eleganță și
echilibru constante. Istoricii nu se bucură nici măcar de aceste tribune care sunt
revistele literare, aflate mai aproape de publicul larg, deoarece revistele istorice sunt
de specialitate, de nișă. Nu au în spațiul public vizibilitatea, cât de puțină, a scriitorilor.
În fața unui act orchestrat de demitizare a reperelor acestui popor utilizând mass
media, întâlniri cu publicul în întreaga țară, etc. Cu toate acestea, răbdarea, persistența,
înțelegerea momentului și asumarea lui, unitatea și echilibrul păstrate mereu au dus,
în timp, la restabilirea echilibrului, la restaurarea adevărului, la un succes remarcabil
al celor care își înțeleg și își asumă pe deplin rolul în societate și în istoria pe durata ei
lungă, istoricii, pe când ce e val, ca valul trece. E un superb exemplu contemporan de
maturitate românească și un model demn de urmat și de către scriitori.

R
evistele literare sunt chemate să fie un for, un spațiu curat, elegant al
reperelor, al decenței, o alternativă la spațiul public, toxic și agresiv. Un
bastion de cultură și limbă română. O rețea prin care se poate disemina
informația de valoare, oficială, dacă vreți, privind lumea literară. Ele sunt

cele care, trecutul ne-o arată, au făcut istorie și nu doar istorie literară. Contribuția lor,
prin intelectualii de seamă ai acestui neam a fost una esențială, a forjat o națiune, o
țară. Trebuie să ne luăm în serios și să înțelegem că fiecare, la locul nostru, aici și acum,
ne aducem contribuția la un viitor mai bun. În aceste condiții, o listă canonică este un
demers salutar, o necesitate în spațiul nu doar literar, ci în spațiul public și, mai cu
seamă, al învățământului: o revizitare, o reașezare, o upgradare, după caz. Rever-
berațiile, discuțiile, de cele mai multe ori fertile, stârnite de acest demers arată
interesul suscitat și faptul că avem o lume literară vie. Dar, poate înainte de toate, este
un demers esențial pentru învățământ, pentru ceea ce înseamnă programa de limba
și literatura română, un demers venit la momentul cel bun, căci parcă mai mult ca
niciodată școala programa școlară, literatura cu care se întâlnesc elevii pe băncile
școlii, au nevoie de o reformă. Elevi care, contrar părerii încetățenite, sunt interesați de
cărți și de scriitori, trebuie doar să ne croim drum către ei și către inimile lor.
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Revistele și canonul
HoriA GârbeA

���

A
m primit recent, din partea
revistei România literară, invi-
tația de a participa la ancheta
privind „cele o sută” de volume

canonice de critică, istorie literară și eseu ale
literaturii române din prima sută de ani ce a
urmat Marii Uniri. Ca și în precedentele
ocazii când am fost rugat să mă rostesc în
legătură cu volumele de proză, apoi cu
numele poeților care ar putea forma ca-
nonul, m-am simțit deopotrivă onorat și
împovărat de răspundere.

M-am gândit imediat că revista însăși
care a provocat această amplă anchetă,
dar și surorile ei mai bătrâne sau mai tinere
de pe cuprinsul țării, unele chiar ele cente-
nare, sunt responsabile de stabilirea aces-
tui canon. Că orice aș răspunde eu, o sursă
importantă dintre cele care îmi vor genera
răspunsul va fi tocmai frecventarea vreme
de 40 de ani a presei literare. La început
atâta câtă putea fi ea în comunism, apoi
abundenta presă culturală de după 1989,
liberă de cenzură, dacă nu și de preju-
decăți.

Chiar și în comunism, revistele contri-
buiau la stabilirea unui canon fie că o
făceau direct sau prin inferențe negative,
ceea ce era elogiat în publicațiile proto-
croniste fiind privit cu rezerve și sus-
piciuni, iar o înjurătură bine articulată în
paginile lor adăugând o tresă celui ultra-
giat, eventual fixat în ace la celebra
rubrică a lui Gâgă, de pe ultima pagină a
Săptămânii.

Revistele literare, așadar, sunt elemente
active în modelarea canonului literaturii
noastre având, orice s-ar spune și în orice
situații grele vor fi ajuns, tirajul, răspândirea
și autoritatea peste cele ale unor volume de
critică.

Între publicațiile periodice, săptămâ-
nalele au un rol mai însemnat decât cele-
lalte și e regretabil că avem prea puține, la
drept vorbind, unul singur, România lite-
rară însăși, alte reviste săptămânale fiind cu
un caracter general, depășind sfera litera-
turii și artei.

Revenind la reflecția necesară asupra
autorilor canonici din fiecare gen literar, am
avut de făcut unele considerații metodo-
logice la capătul cărora m-am hotărât, cu
prilejul prezentat mai sus, să nominalizez nu
volume, ci autori canonici.

Ideea de a stabili o listă canonică în
domeniul criticii și eseului românesc por-
nind de la opere (autorul, volumul, anul)
este justificată. Ne vin în minte imediat
marile Istorii: E. Lovinescu - Istoria civili-
zației române moderne (1924-1925),
Istoria literaturii române contemporane,
(1926 - 1929) sintetizată, apoi, într-un singur
volum în 1937, G. Călinescu – Istoria lite-
raturii române de la origini până în
prezent (1941), N. Manolescu – Istoria
critică a literaturii române (2008). Dar și
alte volume de critică, privind literatura
noastră în perspectivă istorică: Literatura
română între cele două războaie mon-
diale (Crohmălniceanu, 1972), Istoria lite-
raturii române – dramaturgia (Mircea
Ghițulescu, 2007-2008). Ne amintim apoi de
multe monografii de autori: G. Călinescu
despre Mihai Eminescu, Șerban Cioculescu
despre I. L. Caragiale, Nicolae Manolescu
despre Sadoveanu, Alexandru George de-
spre Mateiu I. Caragiale. Vin la rând și vo-
lume memorabile de eseuri, unele au mar-
cat epoca: Nicolae Manolescu despre ro-
manul românesc (Arca lui Noe, 1982) Florin
Manolescu despre I. L. Caragiale, Al. Paleo-
logu despre Sadoveanu, Singura critică de
Mircea Martin, Dimineața poeților de E.
Simion etc.

Lista celor 100 pare ușor de alcătuit. Dar
există critici, unii chiar citați mai sus, care nu
își opresc demersul (în principiu coerent) la
un singur volum, ci îl extind, în timp, prin
cărți numeroase: Temele lui Nicolae Mano-
lescu sunt cel mai bun exemplu. Dar putem
adăuga seria lui Alexandru George: La
sfârșitul lecturii, numeroasele volume
consacrate lui Rebreanu de Niculae Gheran,
cele ale lui Gelu Negrea despre I. L. Cara-
giale. Sunt autori care își adună cronicile în
multiple volume, caz în care nu putem des-
prinde unul din serie, ignorându-le pe cele-
lalte. E cazul lui Eugen Simion cu seria
Scriitori români de azi, a volumelor de
recenzii și eseuri de Dan Cristea, Gh. Gri-
gurcu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu
și de alți critici.

Așadar, criteriul volumului reprezentativ
mi se pare a ceda locul celui al numelui care
intră în canon. Astfel lista nu devine nici prea
aglomerată pentru că, altminteri, în cazuri
precum Lovinescu, Călinescu, Manolescu
etc. ar însemna să fie citate pentru fiecare o

mulțime de titluri de volume. Mai există apoi
critici care sunt importanți prin acțiunea lor
în spațiul literar, mai ales cei specializați în
critica de întâmpinare, chiar dacă nu au dat
o Istorie a literaturii sau o monografie. Un
astfel de caz este cel al regretatului Lau-
rențiu Ulici. Numele lui trebuie să figureze în
lista „celor 100” pentru că a exercitat o
acțiune extrem de utilă, chiar dacă volumele
Prima verba sunt culegeri de articole de-
spre debutanți, un material destul de fragil și
referitor la evoluții greu predictibile.

Cu aceste argumente, făcând o reve-
rență titlurilor canonice deja citate și altora
care le stau aproape, am dat numai o listă
de nume ce am crezut că nu pot fi ocolite.

Ordinea mea a fost cronologică, după
anul nașterii. Nu i-a cuprins pe Titu Maio-
rescu (m. 1917), dar nici pe C. Dobrogeanu-
Gherea (m. 1920), considerând că opera sa e
plasată înainte de anul reper 1918. Primul
din listă a fost așadar G. Ibrăileanu (m.
1936). Am oprit lista fără a ști dacă am atins
numărul simbolic 100, important fiind ca-
nonul, nu cifrele. Eventualele omisiuni au
privit propria judecată și, eventual, mici
scăpări ale memoriei.

O sută de ani trec al naibii de repede,
observa colonelul Aureliano Buendía, și va
fi o provocare serioasă pentru criticii anului
2118 să verifice câți anume din lista cano-
nică impusă acum vor rămâne în cea scurtă:
100 de autori în cei 200 de ani. Oricum ar fi,
pentru lista de critici cel puțin, revistele –
cum vor mai fi și vor arăta ele în secolul ce
va veni – vor conta la fel de mult. Ce autor
va fi citat mai des în legătură cu clasicii? Ale
cui cronici de întâmpinare vor fi reluate spre
verificarea evoluției unor autori? Care istorii
literare vor mai face parte din bibliografiile
viitoarelor articole publicate în paginile de
revistă tot ale viitorului?

Activitatea criticului și chiar a eseistului
trece, de regulă, prin paginile revistelor îna-
inte de a se fixa între copertele volumelor.
Confruntarea pe această cale cu alte opinii
ale confraților, dar și a publicului poate
conduce la un proces de „canonizare” și a
operei reflectate, dar și a criticului însuși,
într-un proces de continuă re-echilibrare, de
homeostazie literară pe cât de uimitoare, pe
atât de firească în sursa ei profundă.
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„Spitalul spiritului”, inscripția de pe

frontonul Bibliotecii din Alexandria antică.

�� �
Nume închise în memorie, aidoma unor

obiecte mărunte dintr-un sertar, de care ai
uitat.

�� �
Vise care se sustrag nu doar explicației, ci

și descrierii. Odată dezmeticit din somn, ești
incapabil a ți le relata măcar ție însuți, negă-
sind nici un fir narativ, nici o minimă coerență
a imaginilor. Secvențe care totuși îți dădeau
o vie senzație de realitate. Nu imaginarul intra
în joc, ci un soi de parodie a realului dezlăn-
țuit printr-o dezagregare internă fără limite.
Zadarnic le-ai raporta la o grilă simbolică sau
divinatorie. Nu cred că un psihanalist ți-ar
putea fi de mare ajutor. Vise care te introduc
în destrămarea directă, organică a relațiilor
tale cu lumea ambientală. Mai precis cu
destructurarea acestei lumi însăși în măsura
în care e concrescută cu ființa.

�� �
„Tunul a distrus feudalitatea, cerneala va

distruge societatea modernă” (Napoleon).

�� �
Tomasso, un motan vagabond în vîrstă de

4 ani, adoptat de o bogătașă italiancă, devine
cea mai bogată pisică din lume. Legea italiană
nu i-a permis stăpînei lui, în vîrstă de 94 de ani
și fără copii, să-i lase direct averea valorînd
multe milioane de dolari. În consecință,
bătrîna doamnă și-a lăsat banii și felina unei
femei în care avea încredere că se va îngriji de
aceasta.

�� �
Un amurg rece, vînăt cum urma unei

lovituri aplicate orizontului.

�� �
Neîmplinirile materiale dau dovadă ade-

sea de modestie, cu timpul se retrag decent
în subsolul conștiinței. În schimb, neîmpli-
nirile afective devin, nu o dată, pretențioase,
despotice. Țin a reprezenta ele ființa în fața
înaltelor instanțe ale spiritului.

�� �
„Se spune că a scrie creator înseamnă a

tinde să depășești orice schemă: căutare,
auscultație a adevărului profund care este în
noi. Dar adesea adevărul cel mai profund pe
care-l deținem este schema pe care ne-am
creat-o cu lentă, îndîrjită trudă și renunțînd la
toate celelalte” (Cesare Pavese).

�� �
Convocări periodice de vîrstnici în vede-

rea unor „analize medicale gratuite”, în
realitate un paravan pentru vînzarea unor
„aparate medicale de ultimă oră”, nu tocmai
lesnicioase la preț. O formulă comercială pe
care n-o cunoșteam. Unii bărbați sosiți acolo
au un aer stînjenit, subliniat de veșmintele lor
„de gală”, pe care le controlează prin mișcări
discrete, în genere cufundați în tăcere. Își lasă
soțiile, mai adaptabile, să lege conversații. Alți
bărbați, însă intră în vorbă cu o bună dispo-
ziție reactivată dintr-odată, într-o cheie
cochetă, feminină, glumind cu voci subțiate.
Să se alieze partenerelor sau, reflex, să li se
substituie? În vreme ce femeile au voci as-
prite, decise, de alură masculină. Așadar, o
amuzantă inversare a atributelor ținînd de
sex. Pe de-o parte, neseriozitatea ofertelor, pe

de altă parte, comportarea publicului care,
involuntar, se ia peste picior.

�� �
Scriptor. Primejdia conținută a elogiilor.

Nu o dată, ele pot ucide.

�� �
„În tinerețe, veneram și disprețuiam fără a

avea acea pricepere a nuanței, care constituie
cel mai mare cîștig al vieții; mai tîrziu, pe bună
dreptate, trebuie să ispășim amarnic pentru
că am asaltat, astfel, oameni și lucruri cu
«da»-urile și «nu»-urile noastre. Totul e rînduit
în așa fel încît cel mai prost dintre gusturi,
gustul pentru necondiționat, este batjocorit și
abuzat cumplit, pînă ce omul învață să pună
ceva pricepere în sentimentele lui și ajunge să
experimenteze artificialul, așa cum fac adevă-
rații artiști ai vieții. Furia și venerația specifice
tinereții par să nu-și găsească liniștea pînă nu
falsifică oameni și lucruri de o asemenea ma-
nieră încît să se poată revărsa asupra lor. –
Deja tinerețea în sine este ceva care falsifică și
înșeală. Mai tîrziu, cînd sufletul tînăr, chinuit
de necontenite dezamăgiri, sfîrșește prin a se
reîntoarce suspicios împotriva lui însuși, con-
tinuînd să fie înfocat și sălbatic chiar în bă-
nuielile și remușcările lui – ah, cum se mai
înfurie el, cu cîtă nerăbdare se sfîșie pe sine,
cum se mai răzbună pentru prelungita lui
autoamăgire, de parcă ar fi fost o orbire voită!”
(Nietzsche).

�� �
E prea cabrat de inteligență pentru a se

putea dărui întrutotul unei prietenii. Inteli-
gența în sine, un factor egotic.

�� �
Atrăgea atenția Goethe că un lucru față

de care n-ai tragere de inimă îl săvîrșești nu o

Grigurcu
Gheorghe

„Un declin al conceptului
de înţelepciune?“

Progresiv, relațiile tale cu oamenii s-au fixat într-un spațiu al nuanțelor. Astfel încât
aprecierile categorice, trase în termeni generici, și-au pierdut autoritatea în favoarea unui
joc de infinitezimale. Devenind tot mai dificile sentințele de ordin moral, locul le-a fost luat
de o analiză așa-zicînd„naturală” prin confluența sa cu percepția. Vezi, auzi în sensul unor
instantanee ale caracterizării cuprinse în directitatea datelor astfel căpătate.
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dată mai bine decît te așteptai. Cunosc feno-
menul. Care i-ar fi explicația? Intervine un
factor volițional, impulsul datoriei care nu mai
apare în lucrul făcut de plăcere, consumat în
actul împlinirii sale. Conștiința efectuării
acestuia se pierde în voluptatea cu care se
însoțește.

�� �
„Un miracol poate dura trei zile”, cu toate

că e un semn al eternității. Cum așa? Discreția
eternității…

�� �
În Cape Town (Africa de Sud), populația

tînără alege să renunțe la dinții din față
pentru a se conforma tradiției. Mai exact,
extracția dinților este un fel de rit de trecere la
care se supun adolescenții, mai ales cei din
familii sărace.

�� �
Rememorîndu-ți tribulațiile trecutului, se

cuvine să-ți dai seama că suferi nu pentru ce
au reprezentat ele, ci pentru prezentul care le
răsfrînge. Trecutul se purifică, treptat, prin
sine însuși.

�� �
Idealul așa-zicînd atins, un surogat al celui

intangibil.

�� �
„Un studiu mai puțin obișnuit a fost

realizat de cercetătorii canadieni de la univer-
sitatea Toronto. Echipa coordonată de pro-
fesorul Sam Maglio a studiat comporta-
mentul a 342 de voluntari din SUA, Canada,
Europa, China, Japonia și Coreea de Sud.
Voluntarilor li s-a oferit o ceașcă de cafea
fictivă la prima oră a dimineții. Ei au făcut
teste de inteligență înainte, în timpul și după
ce au băut cafeaua. Surprinzător a fost faptul
că cele mai bune rezultate la testele cognitive
au fost realizate în momentul în care volun-
tarii au văzut ceașca și au simțit mirosul
cafelei. Practic, creierul a avut reacția de
trezire anterior consumului propriu-zis de
cafea. Maglio a subliniat că efectul de «ener-
gizant» matinal al cafelei este dat de o
cantitate de 150 mg. de cofeină”(Click, 2019).

�� �
Nu doar frumosul e apt de finețuri, ci și

urîtul. Nu doar puritatea are notele sale
delicate, ci și impuritatea. În viață ca și în artă.
Prejudecățile însă ne împiedică adesea a le
recunoaște.

�� �
Stări naiv-fragile pe care te sfiești a le

nota, aidoma unor fluturi pe care nu te înduri
a-i sacrifica, fixîndu-i în insectar.

�� �
Speculație, termen însemnînd inițial ob-

servarea cerului și a mișcării relative a astrelor,
cu ajutorul unei oglinzi, provine din latinescul
speculum (oglindă).

�� �
Liana Cozea, la telefon, consideră drept

„foarte aspră” aprecierea pe care o fac în
Jurnal II fostului meu coleg de la redacția
revistei Familia, Dumitru Chirilă. Chirilă, îi
răspund, a fost totuși, după părerea mea, un
om dotat, cu mult deasupra altor doi coechi-
pieri din redacția Familiei cu care e asociat
îndeobște, S. V. și M. B. „Da, dar Chirilă a fost
un învins”. Cred că nu există un termen mai
potrivit pentru a-l caracteriza, îi spun în final.

�� �
Senzația de securitate pe care ți-o oferă

un ceas care merge cu cîteva minute înainte:
o mică rezervă de timp cum o favoare din
partea acestui factor tot mai avar cu vîrstnicii.

�� �
„Chiar a doua zi după prima mea lectură

din Așa grăit-a Zarathustra, îmi făcusem
deja o idee asupra lui Nietzsche. (…) În trei
zile, l-am asimilat pe Nietzsche. Odată înche-
iat acest dejun sălbatic, nu mi-a mai rămas
decît un singur oscior de ronțăit din persona-
litatea filosofului: mustățile! Federico Garcia
Lorca, fascinat de mustața lui Hitler, avea să
proclame mai tîrziu că «mustața reprezintă
constanta tragică a chipului bărbătesc». Or,
eu, pînă și prin mustăți aveam să-l întrec pe
Nietzsche! Ale mele nu vor fi așa de depri-
mate, de catastrofice, așa de copleșite de
muzica wagneriană și de cețuri. Nu! Vor fi
subțiri, imperialiste, ultra-raționaliste și vor
ținti către cer, ca misticismul vertical, ca sin-
dicatele verticale spaniole” (Salvador Dali).

�� �
„Mai periculos decît realul pe care-l vezi, e

realul pe care nu-l vezi” (proverb al băști-
nașilor din Caraibe).

�� �
A. E.: „Vorba lui Alecsandri, «Românul e

născut poet» să fie vaticinară? Mă îndoiesc.
Oare cîți practicanți ai lirei, care năzuiesc cu
toții la publicitate, se află azi între conce-
tățenii noștri? Un milion, două? Regretabil,
prea puțini.

�� �
A. E.: „Văd un titlu, în România literară,

Povestea Norei. Eram convins că e vorba de
Nora Iuga, dar, de fapt, se află în cauză Nora
lui Ibsen. Aproape o uitasem pe cea din urmă.
Cea dintîi nu e totuși, cum să zic, inenarabilă?”.

�� �
„Este indicat oficial să manifești cea mai

mare repulsie față de Occident. (…) Cînd auzi
pomenindu-se numele vreunui scriitor, pictor
sau muzician se cuvine să strîmbi din nas
sarcastic și să-ți vină să scuipi, căci lupta
împotriva cosmopolitismului este una din
datoriile de bază ale cetățeanului. Cosmo-
politism înseamnă respect de cultura Occi-

dentului (burgheză). Termenul care s-a născut
la Moscova și în istoria Rusiei nu reprezintă
nimic nou. Încă acum 100 de ani, istoricii
țariști vorbeau cu repulsie de «Occidentul
putred». Atunci în «putredul Occident» ac-
tivau Marx și Engels, care, mai tîrziu, au trebuit
să fie importați, ca multe alte invenții, tocmai
din acest Occident” (Czeslaw Milosz).

�� �
Citesc un lung poem cu sensibilități

solemne, cu asociații glaciale, cu amintiri care
se ritualizează în gestica poetică, adresîn-
du-se, însă, mai mult publicului, decît ființei
care l-a scris. Ca și cum, aflîndu-te în preajma
unei vechi biserici, ai privi pe un străin
închinîndu-se ostentativ, urmărind cu coada
ochiului dacă e admirat de trecători.

�� �
Prigonit de Celălalt, prigonit de sine

însuși.

�� �
Există lucruri„esențiale”pe care le afli din

primele tale lecturi și pe care te reții a le mai
socoti ca atare, întrucît îți par acum simple
generalități, locuri comune, dar pe cei care ți
le-au oferit în zorii vieții îi resimți în conti-
nuare, în forul tău intim, drept autori de
căpătîi.

�� �
Dilemă. Decepționat de ambianță pentru

că ești decepționat de tine însuți, sau
decepționat de tine însuți pentru că ești
decepționat de ambianță?

�� �
„Nu poți căuta în revendicările munci-

torilor leacul pentru nefericirea lor. Cufundați
în nefericire cu trup și suflet, inclusiv cu
imaginația, cum și-ar putea ei închipui ceva
neatins de nefericire? Dacă fac un efort
violent ca să se elibereze de ea, cad în reverii
apocaliptice sau caută o compensație într-un
imperialism muncitoresc, la fel de puțin
acceptabil ca și imperialismul național”
(Simone Weil).

�� �
Verbul a considera derivă din substan-

tivul latin sidus (stea), ceea ce înseamnă,
etimologic, a privi stelele.

�� �
Ești dispus uneori a face în prezentele

însemnări caracterizarea, nu totdeauna foarte
favorabilă, a unor oameni pe care i-ai cunos-
cut de-a lungul vieții. În fața cîtorva, însă,
condeiul ezită. Decepția se acutizează deve-
nind repulsie. Înveninarea rîncedă de care au
dat dovadă taie pofta expresiei. Ce rost ar mai
avea să te ocupi de A. C., P. G., S. V., M. B.? Îi lași
în nișa umbroasă a memoriei cum într-o
debara cu obiecte ieșite din uz.
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În anul 1818, în Săliștea Sibiului, se naște Oprea (Picu) Procopie Pătruț. Picu este
diminutivul lui Oprea, iar Procopie numele purtat după călugărire. După 1905,
când Onisifor Ghibu l-a descoperit pe smeritul crâstnic Picu Pătruț, la peste 30 de

ani de la moarte (Picu Pătruţ a trăit ca monah în satul său, adică în lume, până în 1872,
când a fost răpus de o boală de piept provocată de o mare criză de conştiinţă), opera sa
a provocat nu doar interes, ci și admirație și uimire.

În revista Manuscriptum XVI, nr.4 (61), 1985. pp.115-132, a fost publicat un text al lui
Onisifor Ghibu, document patetic, dar în același timp, și declarație de credință în talentul
și destinul modest, dar unic al lui Picu Pătruț: De mic a manifestat profunde aplicări spre
viaţa religioasă, ceea ce i-a şi determinat pe părinţii săi să-l lase ca, la vârsta de 11 ani, să
intre, ca şi Anton Pann, în slujba bisericii. De la 1829 şi până în 1872, el serveşte, mai întâi, ca
ajutor de eclesiarh, apoi ca eclesiarh sau crâsnic al bisericii „celei mari” din satul său. Slujba
aceasta nu a părăsit-o nici în anii 1848- 1852, când a funcţionat şi ca dascăl la şcoala primară
din localitate, suplinind pe unul dintre cei doi învăţători plecaţi la oaste. În tot timpul vieţii
sale, Picu a fost legat, în chipul cel mai intim, de Săliştea lui, de care nu s-a despărţit decât în
două rânduri: când a trecut în Ţara Românească, pentru a vizita nişte mănăstiri în judeţul
Vâlcea, şi pentru a primi în anul 1862 şi tunderea oficială întru monah, la schitul Cheia (judeţul
Vâlcea). În realitate, acest din urmă act era de ordin pur formal, deoarece Picu a trăit din
fragedele lui tinereţe, o viaţă severă de călugăr, îndeplinind cu stricteţe pravila vieţii monahale
şi schimbându-şi chiar şi numele în acela de Procopie. Călugărirea la o mănăstire şi reîntoar-
cearea în sat, pentru a-şi trăi acolo noua viaţă de monah, corespundea unei concepţii
personale a lui Picu despre călugărie. Picu nu s-a putut hotărî să trăiască în mănăstire, a cărei
viaţă contemplativă îi părea insuficientă şi a cărei disciplină o găsea şi prea slabă, şi de prisos.
El nu simţea nevoia unei constrângeri venite din afară, ci voia să se stăpânească singur şi să
trăiască nu numai pentru sine şi pentru Dumnezeu, ci şi pentru oameni, şi nu numai în
rugăciune, ci mai ales în dragoste obştească şi în muncă. Dacă ar fi trăit într-o altă epocă şi
într-un alt mediu, el ar fi fost poate un Antoniu de Padua sau un Francisc de Asissi pe teren
social-religios, un Roland sau un Greban pe terenul poeziei şi al misterului, un Ion Cucuzel în
domeniul cântării sfinte, un Fra Filippo sau un Boticelli în domeniul picturii, un Pastalozi pe
terenul educaţiei ş.a.m.d.( Extrase din lucrarea: Onisifor Ghibu Un reprezentant rustic al
spiritualităţii româneşti de la mijlocul secolului al XIX-lea: Picu Pătruţ din Sălişte Artă și
tehnică grafică, XI, 1940).

„Manifestare a misterioasei energii umane” (Onisifor Ghibu), „o sinteză a geniului
popular” (Zoe Dumitrescu Bușulenga), un „enciclopedist al spiritului sătesc” (Răzvan
Teodorescu), un „geniu al Transilvaniei” (Ioan Alexandru), „mărgăritarul românesc al
Ardealului” (Nicolae Iorga),„un Anton Pann al Ardealului” (N.Cartojan) sunt caracterizări
deopotrivă laudative, dar și extrem de precise și sintetice.

În ultimii ani, Picu Pătruț a fost readus în atenția publicului prin intermediul unor
expoziții: în 2012 la Muzeul Tăranului Român din București expoziția Picu Pătruţ; Ultimul
mare miniaturist al Europei, în anul 2014, la Muzeul Astra din Sibiu.

Opera sa fundamentală, începută în 1842, este „Stihos adică Viers...” și cuprinde în
1400 de pagini 474 de cântări și imnuri, 577 de miniaturi și 112 vignete, toate color, 367

Ioan
Cristescu

Prelucrările dramatice ale lui
Picu Pătruţ și modele europene

A.E.: „Dar «polemistul absolut»? Ai recu-
noscut că nu e lipsit de organul critic”. Așa e.
Îl compătimesc.

�� �
Evoluții. Pentru omul de litere, publicul e

marele său confesor. Spovedania devine o
artă. Întrebarea e dacă mai are nevoie sau nu
de confesorul divin.

�� �
„De obicei, cele overheard ne rețin aten-

ția, ne interesează și ne pătrund mai mult
decît vorbele care ni se adresează direct”
(Cesare Pavese).

�� �
„Zip, un cățel de trei ani, din rasa cîine de

cireadă australian, a adoptat un mînz de 13
zile, la scurt timp după ce mama lui a murit.
Cei doi sunt nedespărțiți și sunt iubiți de toți
angajații de la ferma de cai din Alabama, SUA.
«Zip se comportă de parcă ar fi tatăl biologic
al mînzului și este foarte afectuos și atent», a
povestit Karla Swindle, de 47 de ani, patroana
fermei SSK Quarter Horses, din Fayette,
Alabama. Dulăul nu adoarme noaptea pînă
cînd nu se asigură că puiul a adormit și
ațipește doar după ce își pune botul pe
spatele mînzului. În timpul zilei, Zip este
umbra puiului și acesta îl urmează la rîndul
lui, pretutindeni. Inclusiv atunci cînd mînzul
suge la biberon, Zip stă nemișcat lîngă el și
veghează să nu i se întîmple nimic” (Click,
2019).

�� �
Și totuși, justiția e profilactică, pe cînd

iertarea nu e.

�� �
Iubirea mare nu îmbătrînește. Îmbă-

trînește doar ființa care o poartă, dăruindu-i
sacrificiul său.

�� �
Soluție. Patetismul brut în așteptarea

discreției convenabile care să-l comunice
unui public mefient.

�� �
Un declin, în epoca noastră ultraspe-

culativă, ultrarelativizantă, al conceptului de
înțelepciune? Așa se pare: „artă mai vul-
nerabilă decît frumusețea pentru că este o
artă impură” (Malraux); „a traversa viața cu
seninătatea liniștită a unui animal păscînd
iarba potecii care-l duce la abator” (Gustave
Le Bon); „mod al disperării și anume un
echivalent senil al ei” (Blaga); înțeleptul „se
distinge de ceilalți oameni nu prin mai puțină
nebunie, ci prin mai multă rațiune”(Alain).

�� �
Scriptor. Nu poți construi decît din materii

adevărate. Ficțiunea devine ea însăși un
adevăr.

���
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de versuri originale, 107 preluate cu indicarea corectă a sursei: Anton
Pann, V. Aaron, I. Tâncovici. Octavian Ghibu a publicat, în 1976, o
bibliografie a întregii opere care conține și alte lucrări originale, dar
și compilații sau, pur și simplu, lucrări copiate precum:„Divanul” lui
Dimitrie Cantemir,„Versurile muzicești” ale lui Anton Pann,„Manualul
ceștinesc”al lui Gherasim Gorjan,„Moartea lui Avel”a lui S. Gessner,
în traducerea lui Al. Beldiman,„Crucea de argint” a lui Eugene Sue,
în traducerea lui I. Eliade, etc.

Enumerând aceste opere în copii ar exista riscul ca Pătruț să fie
catalogat un simplu copist. Nu este așa, iar cei care caută să-i
descopere opera vor observa faptul că, pe lângă intervențiile firești,
de corectare sau adaptare a limbii, Picu Pătruț intervine cu ilustratii,
ceea ce presupune o interpretare a textului. Am urmărit cu mare
atenție demonstrația lui Octavian Ghibu apărută în revista Biserica
Ortodoxă Română (CV, nr. 5- 6, 1987, pp. 81- 101) asupra diferențelor
dintre original și copie la„Divanul”a lui Dimitrie Cantemir.

Am introdus aceste date în studiul de față pentru că o tratare
adecvată a operei lui Picu Pătruț -versuri, prelucrări, copii, teatru
popular, miniaturi- impune o discuție pe marginea conceptelor de
model și creație originală, precum și o analiză asupra a ceea ce diverși
cercetători au considerat a fi adaptarea unor teme la specificul local.

Teatrul popular, și cu atât mai mult teatrul popular religios, s-a
dezvoltat la noi și în întreaga Europă pe baza unor modele pe care
oricât am dori să le introducem în zona laică nu reușim pentru că ele
sunt, de fapt, înscenări ale unor situații biblice. Ori, un slujitor al
bisericii, chiar dacă are contribuții proprii la un text sau la o imagine,
nu poate și nu e lăsat să iasă din canon. Picu Pătruț știa acest lucru…

Copiile după textele laice ale lui Eugene Sue, Gessner, Alexandre
Dumas-tatal, au fost făcute pentru uzul propriu. În bogata cores-
pondență păstrată a lui Picu Pătruț cu diverși călugări și călugărițe se
regăsesc foarte multe referiri la aceste transcrieri, la munca sa de
copist și ilustrator al unor cărți bisericești, dar nu și la cele laice. Picu
nu trăia prin biserică, ci pentru biserică şi pentru idealurile morale ale
ei, închinându-şi fiecare clipă a vieţii sale slujirii Domnului, prin cântare,
prin alcătuire de versuri, prin zugrăvire de lucruri sfinte, prin citire de cărţi
bisericeşti, religioase şi teologice, şi prin operele de dragoste faţă de
aproapele său. Exemplarul Bibliei de la St. Petersburg el l-a completat
cu 400 de pagini scrise de mâna lui, cu o admirabilă caligrafie cirilică,
cuprinzând toate prefeţele Bibliilor anterioare şi tâlcuri de ale sfinţilor
părinţi, şi, pe deasupra, 139 de ilustraţii, adevărate capodopere de
inspiraţie şi de realizare artistică. (Extrase din lucrarea: Onisifor Ghibu,
Un reprezentant rustic al spiritualităţii româneşti de la mijlocul secolului
al XIX-lea: Picu Pătruţ din Sălişte, în Artă și tehnică grafică, XI, 1940).

Am făcut acest preambul pentru că, prin prisma a ceea ce dorim
să demonstrăm în studiul nostru, este util a plasa și clarifica
coordonatele bio- bibliografice ale lui Picu Pătruț. Nu l-am numit
autor tocmai pentru a putea introduce ideea de autohtonizare a
modelelor căci ceea ce realizează Picu Pătruț nu este, cel puțin în
teatrul popular religios, un proces sincretic, după cum s-a afirmat
destul de des (Dan Simionescu, Viorel Cosma), ci mai degrabă o
adaptare locală a unor teme.

Biblioteca Academiei deține un număr însemnat de texte, mai
lungi sau mai scurte, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul
secolului al XX-lea, intitulate generic, VICLEI. Ele pot fi, din punct de
vedere al construcției, împărțite în două categorii: cu personaje sau
fără. Cele scurte nu au personaje și sunt, de fapt, compoziții specifice
ritualului religios, adică tropare. Versiunile lui Picu Pătruț nu pot fi
împărțite în aceste două categorii, chiar dacă trei dintre acestea sunt
mai scurte. Regăsim modelul troparului în alte compoziții ale sale
de tipul Cântecelor de stea, dar nu în aceste formule dramatice dintre
care două, una publicată de Elisabeta Nanu și datată 1838 și una
publicată de Mihai Moraru și datată 1841, 13 maiu.

Irozii lui Picu Pătruț au fost publicați relativ târziu de Elisabeta
Nanu, Un manuscris cu Irozi al lui Picu Petruţiu, în Anuarul Arhivei de
Folclor, VI (1942), p. 301 şi urm. În 1986, Mihai Moraru publică în Studii
și cercetări de istoria artei, seria Teatru, Muzică, Cinematografie, T. 33, p.
58- 67 alte două texte inedite ale Irozilor, astfel, că ne aflăm în situația
de a lua în considerare 5 variante, și nu 3, câte au fost analizate și
comentate.

Prima mențiune despre cele două texte inedite comentate de
Mihai Moraru se face în Octavian O. Ghibu, Bibliografia operei lui Picu
Pătruţ din Săliştea Sibiului, în Biserica ortodoxă română, (XC.IV, 1976, nr.
3-4, pp. 414- 428) astfel că nici Elisabeta Nanu și nici N. Cartojan nu
au putut să analizeze variantele. Nu există deosebiri majore între ele,
dar oferă indicații prețioase într-o posibilă și necesară comparație cu
versiunile lui IoanTomici, din Scurte învăţături pentru creşterea şi buna
purtare a tinerimei română, pecum şi nişte alease cîntări beseariceşti şi
unele cuvioase şi desfătătoare lumeşti (Buda, Tipografia Universităţii,
1827), sau cu cele ale lui Anton Pann. Prin analiza acestora, Mihai
Moraru ajunge la o concluzie pe care ne-o asumăm și anume că
altminteri ele trebuie privite ca două piese diferite, cu dezvoltare
dramatică proprie şi, probabil, chiar cu surse diferite. Versiunea I
(Disputa lui Irod cu cei trei crai) este reprezentată în manuscrisele lui Picu
Pătruţ de primele două redacţii din ms. misc. I din 1837–1838 publicate
de E. Nanu şi de cel de al doilea text din ms. misc. III din 1841. O
comparaţie a desfăşurării dramatice din aceste trei texte cu cea din
tipăritura, lui Ioan Tomici din 1827 arată clar că este în proză, iar
următoarele trei (1837, 1838, 1841) sunt în versuri. Cealaltă versiune (II),
mai amplă, este reprezentată de cel de-al treilea text de Irozi din ms.
misc. I (1838) şi de primul dintre textele din ms. mise. III (1841). Asupra
nici uneia dintre aceste două versiuni nu poate fi presupusă o influenţă
a versiunii lui Anton Pann, căci, chiar dacă am admite existenţa unei
ediţii din 1822 a Cântecelor de stea ale lui Anton Pann, tot nu ar fi de
conceput ca un prezumptiv text de Irozi în această şi mai prezumptivă
ediţie să nu fi fost reprodus şi în ediţia din 1830, ci de abia în cele din
1846 şi 1848, într-un foarte scurt fragment fără unitate dramatică.
(Studii și cercetări de istoria artei, seria Teatru, Muzică, Cinema-
tografie, T. 33, pp. 58- 67)

Observația din final este importantă în condițiile în care nu-
meroși cercetători au fost convinși că Irozii au fost preluați în secolul
al XIX-lea din culegerea lui Anton Pann și nu, mult mai plauzibil,
faptul că versiunile au circulat pe întreg teritoriul românesc, în
adaptări locale.

Prima versiune publicată de Elisabeta Nanu este scurtă și
introduce alături de Irod, Magii, Îngerul și Filosoful, un personaj ce
provine din modelele apusene: Purtătorul de stea. A doua variantă
nu diferă de prima. A treia versiune este complet diferită, atât prin
numărul de personaje, prin indicații de regie, scenografie, costu-
mație, cât și prin tratarea temei. Modelul germanic și maghiar
impune introducerea scenelor cu Maria și Iosif și dialogul lor cu Irod
referitor la găzduirea Sfintei Familii, ura și răutatea împăratului,
alungarea lor. Acest preambul ne amintește de o construcție dra-
matică, de tip clasic, de piesă de teatru care se aplica aici: la început
se prezintă contextul, protagoniștii se caracterizează prin dialog și
se anunță personajul negativ pentru ca odată cu sosirea magilor să
se declanșeze conflictul, punctul culminant și orația de final.

Versiunea publicată de Mihai Moraru, cea din 1841, 13 maiu, este
îmbogățită cu elemente suplimentare, semn al maturizării și dez-
voltării temei.

Într-o analiză comparativă, Picu Pătruț - Anton Pann, se sesizează,
însă, și diferențieri majore. În primul rând, deosebirea de punere în
scenă. Talentul miniaturistului Picu Pătruț va aduce, în didascalii și
indicațiile de regie, o picturalitate pe care la Anton Pann nu o întâl-
nim. Indiciile scenografice, precum și cele referitoare la costumație,
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sunt completate de indicații referitoare la intrările și ieșirile din scenă:
Irod să fie îmbrăcat ca un împărat cu porfiră şi cu cunună, şi cu sabie
încins. Cra[ii] împăraţii de la răsărit aşizderea îmbrăcaţi şi încununaţi şi
cu sabie încinşi, şi cu tipsii frumoase în mâni, în care să fie băgate
darurile ce au dat lui Hs., adecă aur, tămâe şi smirnă. Şi în mânile
dreapte – schiptruri. Inaşu împăratului Irod, stând lângă împăratul,
aşizderea să fie frumos îmbrăcat. Şi un copil mic frumos, îmbrăcat în
chipul îngerilor cu veşmânt alb, şi în cap cu cunună frumos strălucitoare
şi cu aripi frumoase, şi în mâna dreaptă având ca un paloş, şi în stânga
clopoţel cu carele face seamne crailor. Apoi Iosif, logodnicul Marii[i],
îmbrăcat ca un meaşter de lemn, şi cu vreo câteva unealte în spate,
adecă ferăstrău, bardă, tezlă şi altele de aceastea. Maria fecioara să fie
îmbrăcată frumos, ca o fecioară curată; şi urmând după Iosif. După
aceaia, trei păstori, îmbrăcaţi cu tuhorcile, şi cu căciuli păstoreşti în cap,
şi bâte păstoreşti a mână. Şi în mâna dreaptă ceva daruri, adecă unul –
doi mei, altul – un berbeace, altul – un caşu frumos. Şi făcându-să
aceaste, aşa să meargă să cânte ceale următoare. Întrebările şi
răspunsurile, după cum voiu arăta în jos.(M. Moraru, p.59)

Tipul acesta de indicații, care revin în diferite momente ale
reprezentației, se pare că sunt mai mult decât o clarificare a con-
textului spectacular pentru că acestea marchează și o stabilire
precisă a ritualului. Picu Pătruț, după cum se observă și din alte scrieri
ale sale, este un slujitor devotat și un păstrător al învățăturilor
bisericești. O ieșire, prin limbaj sau indicații, din zona acreditată de rit
și învățăturii bisericești, poate fi permisă prin autohtonizarea
limbajului, după cum corect observă și Mihai Moraru:„Ţinând seamă
de faptul că lecturile principale ale lui Picu Pătruţ erau scrierile
existente în literatura română din jurul lui 1700, lexicul Irozilor
conţine un număr de elemente regionale mai mare decât cel pe care
l-ar fi presupus cercul lecturilor sale. Forma în care apar unele
cultisme precum azidenţie (găzduire; neatestat în alte texte; probabil
din lat. assidere: a se opri, a sta pe loc), păradie (germ. die Parade:
paradă), armadie (cf. sârbescul armada şi maghiarul armada),
desputuluire, a desputului (maghiarul disputálni: a se confrunta, a se
disputa), gratulaţie (germ. die Gratulation: felicitare) indică, pe de o
parte, că avem de a face cu elemente de origine cultă existente în
special, în Transilvania şi Banat, dar, pe de altă parte, şi că aceste
elemente erau de acum naturalizate, unele devenind chiar populare
(cazul lui armadie, care, de altfel, fonetic, nu se explică satisfăcător
prin etimoanele propuse de Dicţionarul Academiei, sub voce). Pentru
doi termeni literari, atestări cu o jumătate de veac mai vechi decât
cele din manuscrisele lui Picu Pătruţ (gratulaţie, 1772 şi despotaţie,
ms. BAR 2507 din 1797) arată că aceşti termeni de origine cultă
desemnau două specii literare cunoscute şi cultivate încă din faza
de început a mişcării luministe. Deşi, prin originea lor, atât gratulaţia,
cât şi disputa dramatică se leagă de manifestările spectaculare
alumnale, în piesele lui Picu Pătruţ nu întâlnim opoziţia dialogică
dintre elementul cult şi cel popular, specifică teatrului de colegiu”.

Nu este admisă însă ieșirea din rit și ritual care să ne conducă
spre parodic, cum întâlnim în texte moldovenești sau muntenești,
ci păstrarea unui ton, dacă nu grav, atunci desigur, serios. Poate un
singur moment, redat mai jos, s-ar putea deplasa spre comic, cel al
Ciobanilor:

„Apoi îngerul să duce de la ciobani, iară unul dintră ciobani să
scoală şi, frecându-să pre la ochi, zice:

Nu ştiu ce-am visat,
că eu m-am spăriat,
c-au venit îngerul şi m-au deşteptat.
Da’ decât i-oi mai pomeni,
mai bine m-oi întoarce şi m-oi hodini.
Apoi ciobani [i] să mai culcă iară şi pe de ceaialaltă parte, dară

până mai dorm ciobani[i] o ţeră, crai [ii] cântă„O, ce veste minunată”

(list). Şi dacă isprăvesc crai [ii] cântarea, îngerul să duce iară la ciobani
şi cântă:

Iani sculaţi, ciobani bărbaţi,
şi iute vă deşteptaţi,
ca pre Hs. să-l aflaţi! (de 2 ori)
Acuma să scoală iară ciobanul cel dintâiu şi mişcă cu bâta pre

ceialalţi, zicând :
Sculaţi-vă, iubiţi fraţi,
şi iute vă deşteptaţi,
să meargem în Vithleem
şi pre Hs. să-l vedem !” (M. Moraru, p.61)

Închinarea Magilor

Muzeul Arta, Sibiu, Arhiva Picu Pătruţ. Miniatură de Picu Pătruț

Acest episod va reintra într-un registrul serios, întorcându-se în
ritual.

Se mai observă, în textul lui Picu Pătruț apariția unui personaj,
inașul, care indică o slugă, un slujitor, și care e prezent adesea în
textele transilvănene sub aspectul unui ucenic sau slujitor (în acord
cu cele două înțelesuri ale termenului în limba maghiară). Cuvintele
maghiare, de altfel, sunt destul de întrebuințate în aceste texte
(csapódni: a lovi cu putere, hunsfut: viclean) și semnalează o regio-
nalizare și o contextualizare specifică perioadei.

Ce surprinde însă, dincolo de versificație și limbaj, este oralitatea
textului, cu expresii de adresare de tip exclamativ „O, Iroade,” sau
formula interogației ce generează dialogul, marcă a unei teatralități
primare: Oh, mă, da’ tu te temi de el, / de un om prost şi mişel?

Chiar dacă Irozii sunt, pentru Picu Pătruț, Versuri musiceşti la
Naşterea Domnului Nostru Is. Hs. din mai multe cărţi adunate şi de la
mulţi dăscăli. Şi întrebări cu răspunsuri, între Irod Împăratu Iudei cu
maghii Împăraţii de la răsărit sau pentru Anton Pann Cântece de Irozi
ce se cântă la Nașterea Domnului, este surprinzător că, în variantele
cârstnicului din Săliște, nu apare prea des cuvântul Bethleem/
Vitleem, locul nașterii Mântuitorului. Este încă o modalitate de a
apropia locul nașterii/ temei de locul reprezentației și de actorii
implicați. Costumele sunt descrise la modul general, iar recuzita face
parte din viața cotidiană a interpreților și a publicului. Astfel, Iosif e
înveșmântat tradițional și poartă instrumente specifice: Iosif,
logodnicul Marii[i], îmbrăcat ca un meaşter de lemn, şi cu vreo câteva
unealte în spate, adecă ferăstrău, bardă, tezlă şi altele de aceastea;
mama lui Isus, Maria fecioara să fie îmbrăcată frumos, ca o fecioară
curată; şi urmând după Iosif. (după obiceiul transilvan potrivit căruia
femeile merg în spatele bărbatului).

Aceasta variantă, datată martie 1841, este o piesă de teatru în
sine. Dacă formele textelor publicate de Elisabeta Nanu au o
alcătuire greoaie și par să fie influențate și adaptate sumar după
texte maghiare, această prelucrare, după cum arată construcția, dar
și ilustrațiile din text, este o compoziție proprie pe care Picu Pătruț o
și semnează:

Sfârşit.
Sălişte, 13 maiu, 1841. Crâznic Picu Pătruţ.

O altă formă dramatică pe care Pătruț o aduce în spațiul
românesc este drama liturgică a Patimilor. Astfel, după sărbătoarea
Nașterii, un alt moment creștin, la fel de important, este cel al Învierii.

În Evul Mediu Occidental, textele jucate cu acest prilej,
recunoscutele La Résurrection, ori în spațiul german Die Pasionsspiele,
Die Marien am Grabe (Mariile la mormânt) au avut o largă răspândire
ca la noi să se transmită și să fie jucată sub numele de Mironosițele.
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În zilele copilăriei mele, anotimpurile nu erau doar
anotimpuri, marcate de fenomene naturale. Mai mult decât
cum se înclină axa pământului, ele îmi păreau
perioade de timp marcate de oameni care forfoteau
în lumea copilăriei mele ca negustori, meșteri și artizani.
Aici nu mă refer la diaspora albaneză, precum
cei mutați în Italia sudică (arbëresh) sau în Zadar din
Croația (arbanas). Îmi adresez memoria câtorva
altor persoane, cărora le sunt dator, care mi-au îmbogățit
copilăria.
În amintirile mele ei nu sunt reprezentați așa cum Jacques
Lacan vedea „un altul”, ca pe marele Celălalt și micul
celălalt. Pentru mine, „celălalt” înseamnă mai mult decât o persoană sau
un grup de persoane, important este conceptul de alteritate,
capacitatea de a fi diferit și îmbogățirea pe care
o aduce acest lucru. Din când în când, mă gândesc la ei
ca la niște războinici antici care se luptau, nu cu
arme și echipamente militare, ci cu instrumente și unelte de lucru
foarte inocente. Chiar și numele lor era plin
de sunete antice. Vin bosniacii... macedonenii...
valahii ... grecii... sârbii...
muntenegrenii... Toate aceste fraze îmi sunau ca
„vin ilirii... spartanii…mirmidonii... ”
Sosirea toamnei a fost marcată de ritualul

insultelor și tot felul de înjurături pe care rudele mele
au început să le rostească împotriva celor din Golloborda din Macedonia,
care niciodată nu apăreau la timp ca să repare pereții
roși de umezeală și crăpăturile din acoperișuri.
Apoi, așteptam să apară muhajir, acel om –
„bosniacul nostru” – cu mustață fină și cu ceas de buzunar,
care venea dintr-un sătuc din
Shijak aducând tutun galben pentru
bunicul meu, legume proaspete pentru familia mea și fructe viu colorate
pentru noi – copiii casei.
Odată cu venirea primăverii, deja știam că
Grabovar – „aromânul nostru” – urma să apară.
Bărbatul care se îngrijea de canalizare și irigații în casa noastră;
îl vedeam câteodată cu percepția mea naivă
ca pe un vrăjitor, exceptând momentele când vorbea despre
efectele nămolului tămăduitor, despre lipitori și beneficiile acestora,
precum curățarea sângelui.
El credea că lipitorile sunt mesagerii Domnului, a căror
misiune era să ne purifice. El credea că lipitorile erau
trimise de Domnul. Obișnuia să declare solemn:
Nu te teme... Nu le omorî... Sunt sacre ... Iau asupra lor
ce-i mai rău din noi. Ei fac pentru om același lucru pe care copacii
l-ar face: absorb răul. Lipitorile și copacii și Iisus Hristos
sunt sfinți, sunt Sfânta Treime.

Arian Leka (Albania)

Imigranţi și combatanţi
... noi nu suntem ei, dar ceva din ei se află în noi.

Dintr-un poem de Azem Shkreli

Traducere prin limba engleză de AnA-MAriA FloreA

Este o clară influență și preluare a unui model catolic chiar și prin
aria restrânsă de circulație. Mironosițele s-au jucat, începând cu
secolul al XIX-lea, mai ales în spațiul transilvan. Textul va fi publicat
în 1875, într-o formă prescurtată, de Petru Băncilă. Varianta integrală,
cu desemnarea autorului, a fost publicată pentru prima dată în anul
1937, de D. St. Petruţiu, Mironosiţele – o dramă religioasă din ţinutul
Săliştei, în Anuarul Arhivei de Folclor, IV, p. 13 şi urm. pe care, în 1938,
Victor Ion Popa o va prelucra într-o piesă de teatru și va păstra
denumirea.

Scrierea lui Picu Pătruț reține aproape în totalitate structura
dramei liturgice din zona europeană catolică, dar se adaptează și
autohtonizează prin text și didascalii pentru a nu ieși din ocazionalul
celebrativ. Construcția textului său se aseamănă poemului dramatic
compus din întrebări și răspunsuri, cu lamentații și referințe biblice.

Și această lucrare duce la concluzia că multiplele intersectări
etnice din Mărginimea Sibiului și dorința aprinsă a acestui monah
mirean, Procopie, de a oferi comunității educație morală, dar în
primul rând religioasă, l-au determinat să adopte, să introducă în
spațiul existențial modele teatrale preluate din mediul românesc sau
vecin (de la unguri sau sași). Rezultatul nu este doar un produs cu

caracter funcțional, care să se reproducă pentru comunitate de două
ori pe an, ci mai mult o creație literară, unitară și impresionantă prin
teatralitate, dar și originalitate.

Într-un interesant și documentat articol despre Picu Pătruț, Ioana
Tatiana Ciocan face o pertinentă observație și anume că: Nota
personală a autorului provine tocma de aici, din acest farmec anume,
această iubire faţă de tradiţie şi credinţă totodată. Pot fi receptate în
reprezentările lui Picu Pătruţ şi anume influenţe venite din iconografia
creştină, din pictura murală (de la bisericile din Sălişte şi de la cele din
împrejurimi), dar acestea nu sunt preponderente, ci emblema minia-
turilor sale este detaşarea de retorica acestui cod al zugrăvelilor şi
filtrarea prin propria simţire şi receptare a textului sacru. Îmbinările de
elemente din diferite influenţe sunt asimilate într-o viziune proprie, cu
puternice note de tradiţie locală. (I.T. Ciocan, Text şi discurs religios, III,
p. 309-316,2011)

În alte creații, precum Viersul Floriilor, suntem surprinși de ora-
litate care ne trimite la creațiile populare cu versul simplu, ritmul
trohaic, rima împerechiată și exclamațiile tânguitoare:

Veniţi cu toţii dimpreună/ Să-mpletim şi noi cunună,/ De odrasle
înverzite / Şi de stâlpării înflorite./ O, o, o, o, fraţilor! ���
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Nu doar noi copiii, ci și adulții știau lucrul acesta
până să înceapă vara „Roma, un tzigane din
India” avea să se întoarcă din nou în cartierul nostru,
locul în care am crescut, undeva la marginea
mlaștinii din Durrës.
Roma (care a fost numit o dată „călător”, “hoinar”
sau care a fost numit altădată Raj Kapoor – adevărata
vedetă a cinematografiei indiene) mă face să fiu atât
de nedumerit:
Roma, Roma al meu! Unde-ți ascunzi sabia și scutul!?
Roma, Roma al meu! De ce nu te îmbraci ca romanii, pe care
i-am văzut în filme, Roma al meu?! Nu ai nicio sabie, nicio cască!
De ce? Ai doar niște curele, săracul meu Roma și
un tricou strălucitor cu flori lăcuite, Roma!
Roma al nostru era destul de diferit de ceilalți romani.
El aducea cuie, repara roabele și făcea orice fel
de treburi manuale, în timp ce soția lui iubită
prezicea viitorul citind în palmă și chiar mai mult, vindea
eșarfe, oglinzi și site pentru făină. Încă mă gândesc cu drag la
acele momente când improvizau un circ mic
ca să joace pentru noi – copiii. Apoi au plecat. Undeva,
înapoi. În India sau în Roma, nici măcar nu știu. „Chiar și
la închisoare”, auzisem eu.
Pe măsură ce zilele de vară treceau, prima întrebare despre
Hekuran (numele lui îmi sună a „un om de fier”)
apărea – ce s-a întâmplat cu acel țigan,
„evgjit”-ul –„el, egipteanul nostru” – care obișnuia să ne ascute
cuțitele de bucătărie și cuțitele pentru ritualul sfânt
Kurban Bayram, ne repara puținele noastre unelte, umbrelele,
ulcioarele și jgheaburile? Și cu toate acestea, Hekuran ne aducea
și cuie.
Unii oameni credeau că erau blestemate cuiele lui, pentru că el era
unul dintre descendenții, succesorii cuielor care
l-au crucificat pe Iisus Hristos. Întotdeauna mi-a fost frică să ating cuiele lui
Roma, așa cum mi-era frică să le ating pe cele ale lui Hekuran.
Cum puteam să-mi dau seama care erau blestemate și care
erau binecuvântate?! Cum puteam să-mi dau seama care dintre cuie
au fost folosite la crucificarea lui Iisus și care erau folosite pentru lucru,
cum el era tâmplar?! Roma a râs. Hekurani a cântat. Dar nimeni
nu mi-a dat un răspuns.
Încă țin minte cântecele pe care Hekuran obișnuia să le cânte
în timp ce lucra în curțile din cartierul nostru.
Ei bine, Hekuran avea încă o calitate pe care doar părinții mai bătrâni
o apreciau – dacă planificai o nuntă și
aveai nevoie de o trupă muzicală pentru această ocazie, el era omul potrivit
la care să apelezi.
Nu, nu voi uita niciodată acele după-amiezi toride,
încercând să trag un pui de somn, care erau aproape inevitabil
perturbate de „omul Nordului”, „Ghega”,
cu vocea lui – cu un timbru ascuțit. Bănuiesc că
îi era prea lene să meargă pe fiecare alee în parte, așa că striga
cu putere din fiecare colț numele
băuturilor acidulate și ale deserturilor: „înghețată, bosa, prăjituri, dulciuri,
aici din nou, înghețatăăăăă!”
Vocea lui era mai ascuțită decât cea a unui muezin,
care cheamă la rugăciune din turla moscheei.
Din punctul de vedere al copiilor, vocea lui Ghega a învins
vocea muezinului, care ne chema la rugăciune, deoarece
vocea comerțului e de obicei mai răsunătoare decât
vocea credinței.
Bosniacul nostru... ! Aromânul nostru... ! Roma al nostru... !

Grecul nostru! Egipteanul nostru... ! Ghega al nostru... !
Bosniacul meu... ! Aromânul meu... ! Roma al meu!
Grecul meu... ! Egipteanul meu... !
Mă simțeam un fel de „pașă”, un adevărat „pascha” în imperiul meu,
unul mic, cât grădina bunicului meu. Și tot ce era
„al nostru” erau servitorii magici, sclavi înțelepți și atotștiutori,
care au venit din ținuturi îndepărtate, învățându-mă că
lumea era mare, mai mare decât grădina mea, imperiul meu
unde am crescut.
Între timp, „oamenii noștri” făceau în continuare
aceeași muncă ca toți ceilalți oameni din lume: grădinărit,
agricultură, munca în fabrici, unde prelucrau
obiecte și unelte din metal, produceau mobilă, sticlă și
ustensile din plastic și de asemenea hârtie și cuie, care erau într-adevăr
deosebite, deoarece cuiele noastre erau diferite de cuiele
lui Roma și Hekuran.
Cu toate acestea, în mintea mea, cartierul nostru,
fiecare casă, străduță, unghi al străzii și alee
devenea o corporație multinațională, condusă de
negustori și meșteri din toate ținuturile, care apăreau
și ne ajutau cu treburile și nu în ultimul rând cu
buna rânduială a gospodăriei.
Întreaga lume ficțională, acele schimburi culturale,
oameni care se aflau din întâmplare sau nu în același loc,
ne-au condimentat viața, o lină redimensionare cosmopolitană
a cartierului meu, unde crescusem. Și acum găsesc

toate aceste personaje fermecătoare cutreierând prin cele mai vii
amintiri ale mele.
Nu sunt sigur dacă vreunul dintre ei se mai află printre noi, dar da,
ei se află acolo, purtând blestemul perpetuu pronunțat de
profesiile lor: muncitorii noștri din Golloborda care repară pereții afectați de
umezeală și
crăpăturile din acoperișuri, bosniacul nostru, acel om cumsecade,
muhajir-ul cu ceasul de buzunar va fi mereu acolo
vânzând fructul din paradisul său natal, aromânul nostru
va curăța mereu șanțuri și va învăța oamenii
despre puterile tămăduitoare ale nămolului sau ale lipitorilor, vizitatorul
din Nil, „egipteanul” ascuțind în continuare coasele,
reparând uneltele și umbrelele, Roma al nostru făcând ce știa el
mai bine, prezice viitorul sau vinde castane coapte
și nu în ultimul rând „Ghega”, albanezul din
Nord, dulciurile căruia mi-au îndulcit o parte din viață.
Îmi pare rău după toate acestea. Îmi pare rău că acei oameni
nu mai sunt. Evoluția lor treptată s-a oprit. A încremenit
în amintirea mea, ca într-un laborator plin de
recipiente de sticlă umplute cu formol.
Era o formă incipientă de profesionism național sau
forma epică al unui paradis demult pierdut? Poate era o direcție multiculturală
naivă unde „noi” și „ei”, unde „al nostru”
și „al lor” erau ingredientele rețetei unui preparat
balcanic tradițional, care avea oricum un gust delicios. Dar
astăzi ne dăm seama că această lume
a fost exterminată. Acei oameni și meseriile lor
s-au stins. Prejudecata rămâne preconcepută. Locul lor
desemnat pe tabla de șah este încă acolo. El există. El există, dar
într-un loc unde suntem tot singuri: noi și poporul nostru.
Poporul nostru. Și cu mine.

©Arian Leka 2018 Poem. Drepturi de autor.
Poem: International English Language Quarterly, 2018
Vol. 6, Nos. 3–4, 338–353
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MirceA MuTHu

O
mai zărim, din când în când,
fie pe un raft de bibliotecă
între cărți citite sau destule
neatinse, fie pe noptiera de

noapte filtrând lumina din preajma feres-
trei: este clepsidra cu cele două sfere, una
sus și cealaltă dedesubt comunicând
tăcut, imperturbabil printr-o gâtuitură, tot
de sticlă, prin care se scurge, într-un fir
subțire de nisip, existența, viața noastră
”subțire ca o ață”, cum spunea bunica din-
spre mamă, totuși centenară. Uneori, cea-
sul acesta de nisip (posibil să fi fost înlo-
cuit și cu un lichid) era alcătuit din ju-
mătăți de sferă, adică din două emisfere
plasate tot pe verticală, asemănătoare în-
trucâtva cu emisferele de Magdeburg
numai că acestea, plasate în laborator, pe
orizontală, se etanșeizează într-o singură
sferă datorită vidului ce, așa cum ne spune
fizica, ia locul aerului evacuat dintre ele. În
clepsidra noastră, însă, nisipul fin, parcă
adus din deșertul saharian, este - se știe
- metafora timpului ireversibil marcat,
cum iarăși se cunoaște, și de acele ceasor-
nicului ce distinge încheietura mâinii
stângi. Drept este că, odată scurs nisipul
din partea superioară, o mai întoarcem câ-
teodată dintr-o dorință cu siguranță ilu-
zorie dar profund umană, ca s-o luăm -
nu-i așa? - de la început. Oricum, strân-
soarea îngustă a clepsidrei rămâne încă
un astăzi fluid ce leagă un ieri tot mai în-
depărtat și mai istovit de un mâine incert
și presupus. De fapt, ne reamintește Jean
Claude Guillebaud, eram locuiți cu toții
mai cu seamă de memorie și mișcați de
proiect în sensul că ”viețile noastre erau în
mod esențial guvernate de amintiri și
așteptare, ele erau oarecum umplute de
trecut și de viitor.”Numai că, iată, de câțiva
lustri trecătoarea îngustă se umflă vizibil,
clepsidra se preface într-un ou de gâscă
ori de struț, să zicem și - ce să vezi? - polii
aplatizați mai mult se bănuie și oul devine

de-a dreptul monstruos, reprezentând un
”etnocentrism al prezentului”(Charles Tay-
lor) și preferând să existe pe orizontală.
Popularul slogan din Media Fax – ”Ziua de
Mâine începe Acum” – înseamnă prezen-
tificarea experimentată de ceasurile
Swatch care propun o altă măsurătoare a
timpului redus la un minut, douăzeci și
șase de secunde cu patru zecimi fiecare ce
fac să dispară fusele orare și clasicul sis-
tem de măsurare a timpului în ”prezentul
permanent”(Jacques Gautrand). Comuni-
carea digitală aproape obturează tradițio-
nala comunicare analogică, tridimensiona-
litatea este recuzată de fizica non-eucli-
diană ce descoperă și apoi reduce a patra
dimensiune la punct, linie și plan, toate
experimentate deja în avangardismul eu-
ropean, astăzi și acesta clasicizat, fie că ne
readucem în memorie Peștele auriu al lui
Klee sau linia care ”o ia de capul ei la plim-
bare,” cum mărturisea Kandinsky. Eul indi-
vidual riscă să fie înghițit de cel colectiv în
”imaginea lumii” la întrecerile sportive,
mișcarea new-age - viziune modernă a
esoterismului - și new economy fragilizea-
ză sau chiar resping determinările nu
numai etnice, astfel că așa numita socie-
tate post-industrială aspiră la egalizarea
valorilor umane tot mai subțiate. Telecul-
tura cultivă teza asemănării între toate lu-
crurile din universul nostru prin concepte
precum ”societate cognitivă”, ”capital cul-
tural” ori ”noua comunitate” apropiin-
du-ne, aproape matematic, de apogeul
comunicării de rețea și care, în ultimele
decenii din veacul trecut, mai amintea
încă de radicalul său, de cuminecare. Dacă
ideologia, oricare ar fi aceasta, oferă, mai
exact, se întemeiază pe o determinare în
comunicarea excesivă de astăzi omnis de-
terminatio est negatio. Altfel spus, comu-
nicarea plonjează în imediat, este vitalistă
și instantanee pe mobil sau pe tabletă. A
fost asemănată cu ”un val ce pretinde să

antreneze întreaga mare după el dorind,
în același timp să înghită, fără alegere, tot
ceea ce se află în fața lui” (Mario Perniola,
Contre la communications, 2004), ple-
dând pentru simultaneitatea contrariilor,
respingând sau banalizând ”marile nara-
țiuni”. Așa cum procedase postmoder-
nismul, această formă de comunicare riscă
să se prefacă într-un obscurantism popu-
list, de fapt, a și fost etichetată deja drept
”ideologie ostensivă”, capabilă de a se
prezenta ca o formă de progres demo-
cratic în, să zicem, cultura divertismentu-
lui, până la un punct firească, fie că este
televizuală, electronică sau cyberspațială.
Și estetica, săraca de ea, aplicată artelor
ori considerată până mai ieri ca un sub-
domeniu al filosofiei s-a trezit, totuși, re-
generându-se, fenomenologică, sociolo-
gică, științifică, avangardistă, analitică, in-
dustrială și informațională, toate aproape
contemporane și, de aici, întrebarea dacă
aceste, de fapt, Microestetici (față de Ma-
croestetica europeană care vine de la an-
tici) este sau nu o ideologie? Pentru Terry
Eagleton în The Ideology of Aesthetics
(1990) nu disciplina Estetica ci Esteticul,
adică dimensiunea socio-antropologică al
modului de existență occidental care se
mai opune încă utilitarismului ar fi chiar
”chintesența ideologiei”. Pentru mine,
Estetica generală/aplicată există, rezistă
și ca ideologie datorită determinărilor
parafate de sistemul categorial - tragic,
urât, comic ș.a. - care, istoric vorbind, se re-
generează, dar asimilând și lecțiile mai
proaspete oferite, cu oarecare condescen-
dență desigur, de lumea informațională
sau cea industrială. Până atunci, însă, ar fi
bine ca oul să nu ajungă la mărimea unuia
de dinozaur, ar putea să asistăm la o implo-
zie. De aceea, măcar așa cum e acum să fie
prefăcut într-un pătrat sau mai bine într-un
cub, ca să nu mai crească la nesfârșit.

Oul și Clepsidra
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Î
nființată în 2014 de către poeta
Andrea H. Hedeș, editura clujeană
NEUMA a împlinit în această vară
cinci ani de existență. Sub auspi-

ciile trandafirului alb, logo-ul desenat de
Laura Poantă și al motto-ului„Parfum de
carte“, editura NEUMA și-a propus să se
centreze pe promovarea calității și a va-
lorii, pe respectul pentru oameni și cărți,
toate acestea reflectându-se în colecțiile
de literatură română contemporană.

C
ei cinci ani de activitate edi-
torială au propus publicului
larg și autorilor colecțiile de
poezie, Arca și Ipostaze, de

critică literară și eseu, Arcadia, de proză,
Horatio, de teatru Prospero, de literatură
pentru copii, Puck precum și unele dintre
cele mai frumoase antologii, sub îngrijirea
poetului, prozatorului și dramaturgului
Horia Gârbea. O colecție nouă a editurii
este Colecția Cărțile Avangardei care
propune, sub îngrijirea poetului Leo But-
naru, poeții deveniți clasici ai poeziei ruse:
Vladimir Maiakovski, Velimir Hlebni-
kov, ș.a.m.d. De o atenție deosebită s-a
bucurat literatura română din diaspora,
mai precis din Spania, scriitori importanți
în comunitatea românească iberică fiind
aduși în atenția publicului de acasă, fiind
prezenți cu volume de poezie la Editura
NEUMA. Autorii editurii NEUMA nu mai
sunt doar colegi, au devenit prieteni și
parte din ceea ce chiar ei numesc familia
NEUMA, lucru resimțit în atmosfera plină
de cordialitate și căldură care însoțește
întotdeauna lansările de carte, fie că
acestea au loc la Cluj sau București, la
Madrid sau la Londra, la Gaudeamus sau
în sala unei biblioteci, teatru sau muzeu.
Majoritatea scriitorilor care au debutat la
Editura NEUMA au devenit și membri ai
Uniunii Scriitorilor din România. Cei con-
sacrați deja sunt scriitori recunoscuți și
onorați cu premii atât la nivel național cât
și internațional. Câțiva dintre ei și doar
câteva dintre realizările lor le puteți citi în
finalul acestui articol iar cărțile lor se
bucură de atenția cronicarilor din cele mai
importante reviste literare.

C
a o încununare a acestui
parcurs, Editura NEUMA a
fost onorată în 2018, în cadrul
Galei APLER cu Premiul de

Excelență 2017 al Asociației Publica-
țiilor Literare și Editurilor din România,
Premiu acordat Editurii NEUMA pentru
susținerea literaturii românești contem-
porane.

A
ceste lucruri nu ar fi fost
posibile fără oamenii dedicați
și devotați care au ales să
slujească literatura, de la teh-

noredactori, tipografi, corectori, editori la
autori, critici literari și cititori. Tuturor le
aducem mulțumiri deosebite.

La Mulți Ani, NEUMA!

5 ani de existenţă
NEUMA

Autori ai volumelor Neuma la Bookfest 2017

Lansări de volume Neuma la Baia Mare în 2018

Editura
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FLAVIA AdAM
�Marele Premiu al Festivalului Național

de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia”,
Mizil, 2015;

� Premiul I la Concursul de poezii pen-
tru copii„Timtim-Timy”, 2016;

�Marele Premiu al Festivalului-Concurs
de Poezie Religioasă „Credo”, Lăpușna -
2016;

� Diploma de onoare a Festivalului-
Concurs de Poezie Religioasă „Credo”, pen-
tru poezie în manuscris și pentru volumul
„Raiul de urgență", Lăpușna, 2017;

� Premiul al II-lea ((Premiul I și al III-lea
nu s-au acordat) și Premiul Revistei„Actua-
litatea literară” la Festivalul Avangarda XXII,
secțiunea proză, Bacău, 2017;

� Marele Premiu al Festivalului Inter-
național de Poezie „Ioan Nicolae Cenda” și
Premiul Revistei „Arca”, secțiunea poezie și
secțiunea reportaj literar, Oravița, 2017;

� Premiul Festivalului „Romulus Guga”,
pentru volumul „Raiul de urgență”, Târgu-
Mureș, 2017;

�Marele Premiu al Festivalului„Serile de
la Ilidia- Concursul Național de literatură Dr.
Ion Țeicu”, secțiunea poezie și secțiunea re-
portaj literar, Ilidia, 2017;

� Premiul I la Festivalul Internațional
„Lucian Blaga”, secțiunea poezie, Sebeș,
2018;

� Premiul „Magna cum Laude” la Festi-
valului Național-Concurs de Cultură și Lite-
ratură „Primăvara albastră”, Pucioasa, sec-
țiunea Poezie, 2018.

FLoRICA BUd
� Diplomă De Excelență pentru susți-

nerea sentimentelor autentice românești
”Dorurile”și ”Iubirea”, acordat de către Aca-
demia Română, Institutul de Filozofie și Psi-
hologie ”Constantin Rădulescu-Motru”,
2019;

� Premiul Scriitorul Anului 2017 şi
Marele Premiu Pentru Literatură, acordat de
către Consiliul Local şi Primarul Municipiu-
lui Baia Mare;

� Premiul pentru proză, acordat de
către Revista”Nord Literar”, 2016;

� Premiul pentru proză și publicis-
tică, acordat de către Revista ”Acolada”, Satu
Mare, 2014.

ANdREA H. HEdEș

� Premiul Revistei Mișcarea Literară pe
2014 pentru critică literară;

�Premiul Revistei Caligraf pe 2018 pen-
tru critică literară;

� Premiul Andrei Mureșanu al SSBN -
Aritmii, poeme, 2015;

� Premiul George Coșbuc al SSBN -
Orele aspre, poeme, 2017;

�Premiul de merit Naji Naaman Literary
Prizes 2019 Liban, poezie.

HoRIA GâRBEA

� Premiul USR pe 2016 la categoria
Cartea pentru copii și tineret pentru ro-

manul ”Uimitoarele aventuri ale lui Făt Fru-
mos din lună”, coperta și ilustrațiile Laura
Poantă;

� Premiile USR pe 2018.
Nominalizare la categoria Cartea pentru

copii și tineret: "Vis de-o noapte-n miezul
verii", text si traducerea versurilor Horia Gâr-
bea, coperta și ilustrațiile Dan Căsuță.

”Vis de-o noapte-n miezul verii”este re-
povestirea cu citate in traducere in metrul
original a piesei.

VALENTIN IACoB

� Premiu Naji Naaman Literary Prizes
2019 Liban, Premiul pentru creativitate;

NICoLETA MILEA

� Premiul Filialei de poezie București a
USR 2017.

doMNIțA NEAGA

�Nominalizare la Premiile Filialei Pitești
a USR 2018.

NICULINA oPREA

� Premiul pentru Poezie “Ӧzkan Mert”,
Izmit, Turcia, 2018, primit atât pentru cărțile
mele de poezie (3 la număr) traduse în
limba turcă, cât și pentru traducerile rea-
lizate în limba română din literatura turcă;

� Premiul ,, Lira lui Orfeu“, Plovdiv, Bul-
garia, 2018, pentru poezie.

CLARA TÎRCă

� Premiul pentru debut acordat de
către Filiala de poezie București 2017, pen-
tru volumul ”Reluare în rai”.

La Uniunea Scriitorilor în martie 2017.
Lansarea unui volum al editurii

Autoare
publicate
de editură la
Bookfest 2019
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o carte poștală ilustrată

da. suntem vii
betonul din jurul nostru
e zgrumțuros
și rece. înflorirea
trandafirului e blândă ca flacăra
structura de oțel a podului
ne amintește încrucișarea unor săbii
felinarele își înclină
capetele în noapte
mașinile pe străzi
bâzâie ca niște bondari
aerul e proaspăt
și se simte plăcut
pe râul pe care bărcile
plutesc lin. copacii
de acolo sunt plopi
frunzele, frăgezimea
marginile lor tăioase.
limpezimea de care se simțim mândri
da suntem vii
dar încet-încet
ceva se petrece
până când devenim
o scenă de pe o
carte poștală ilustrată

spectacolul

să apari încă o dată
într-un spectacol
să intri în pielea personajului
să fii altul pentru o vreme

cel puțin o undă
zburând de la un capăt
la altul al universului
și alegându-și drept casă
constelația îndoielii
oprindu-se pe planeta durerii

ori să joci o soră
care își jelește fratele
și îl îngroapă în inima pământului
ori un conducător nemilos
de care ea se teme
și care la sfârșit
va îngropa inima ei
în racla pământului

orice numai nu
această liniște surdă
ca un amfiteatru gol
oarbă ca un ochi închis

aș vrea să fiu mai degrabă
un tiran orb
care vorbește cu elementele
și pe care toți îl socotesc
ieșit din minți
în timp ce el tocmai
și-a recăpătat balconul judecății
privind lumea adunată jos
într-o curte mică

ori să fiu unul dintre
îndrăgostiții ce s-au depărtat
o mamă ce se jertfește
pentru copilul ei
un hoț de foc
legat de o stâncă
și care devine el însuși
o piatră arzând

dar nu praf nici măcar praf de stele
nu întuneric pe care nimeni nu-l fură
și nici dragoste fără mâini și fără
trup pentru îmbrățișare

pot juca un câine care urlă
în fața unei case
o cercevea ruptă
pot fi un cartof
încolțind într-o pivniță
știu toate replicile lui
toate sunetele
germinând în bezna umedă
pot juca rolul principal soarele
care vine pe pământ
zilnic în țărână
pot să fiu o frunză zăcând pe pământ
dar pot juca roluri mărunte
un nor care iese iute din scenă
dar să mai joc odată un rol
și să fiu acolo din nou
să uit măcar o clipă de mine

Vojislav Karanović Laureații Festivalului
Internațional
„Tudor Arghezi“

În zilele de 25-27 mai, La Târgu-Jiu și
Târgu-Cărbunești, a avut loc a 39-a ediție
a Festivalului „Tudor Arghezi”, o mani-
festare a cărei tradiție îndelungată a fost
posibilă prin strădania deosebită a Cen-
trului pentru Conservarea și Promovarea
Cuturii Tradiționale Gorj, a directorului
acestui Centru, scriitorul și omul de teatru
Ion Cepoi. Cu o echipă mică, dar eficientă,
organizatorul a reușit, și de această dată,
să ofere breslei literare și iubitorilor litera-
turii și artei o manifestare de înaltă ținută.
Demersul său nu a fost susținut și de
Primăria Târgu Cărbunești, primarul Dănuț
Birău culegând elogii meritate.

Această ediție s-a bucurat de patrona-
jul Președintelui Uniunii Scriitorilor din
România, domnul Nicolae Manolescu, care
a fost însoțit de vicepreședintele Uniunii,
Gabriel Chifu, de Daniel Cristea Enache și
Răzvan Voncu, laureați ai edițiilor prece-
dente. Marele Premiu„Tudor Arghezi”pen-
tru scriitori români, stabilit în Comitetul
Director al Uniunii Scriitorilor, a fost decer-
nat, conform regulamentului și cutumei,
unui poet și unui critic: Nora Iuga și Vasile
Spiridon. Alte două premii majore au fost
primite la această ediție de reputatul poet
Vojislav Karanović din Serbia și de un dis-
tins profesor din Granada, poet și traducă-
tor din limba română Enrique Javier
Nogueras Valdivieso. Au mai fost decer-
nate premii pentru promovarea operei
argheziene scriitorilor Daniel Levente Pál
din Ungaria, Menachem Falek din Israel,
Valeriu Țâbulențco din Ucraina și unor
poeți români din Republica Moldova și
Ucraina: Ioan Anton și Vasile Bâcu. Un pre-
miu pentru arghezologie a fost decernat
istoricului literar Zenovie Cârlugea, iar pre-
miul oferit de Liga Fiii Gorjului unui poet
din Gorj a revenit lui Adrian Frățilă, cunos-
cut poet gorjean.

Pe parcursul celor trei zile, au avut loc
un recital poetic pe scena Teatrului Elvira
Godeanu din Târgu-Jiu, concursuri literare
pentru elevi și pentru poeți amatori și
volume de debut, excursii tematice și
multe întâlniri informale. Invitații au avut
ocazia să admire monumentele ridicate de
Constantin Brâncuși, precum și lucrări arhi-
tectonice tradiționale din Gorj, au vizitat
Muzeul Memorial „Tudor Arghezi” din
Târgu Cărbunești.Traducere din limba engleză HoriA GârbeA ���
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* * *
Cîteodată cuvintele sînt ca ochii
uitîndu-se la lume pieziș.
Săpînd în adînc
după diferite priveliști.
Cîteodată dimpotrivă cuvintele
se opresc în văzduh
și nu ajung
în colțișoarele existenței.
Iar versurile rămîn doar firele de praf
ce se zăresc într-o rază.

Pietre și fluturi

Înaintam fără vorbe, cu pas ușor
pe drumeagul îngust care însoțește
singurățile noastre împăcate cu ele însele.
Pietre și fluturi la limita unui deșert
cu licheni și tufișuri răsucite.
Fîșia asta de pămînt pare fără sfîrșit
o cicatrice lungă și neagră
ce despică taluzul dinspre nord.
un infint ce-și are capătul într-un loc precis
pe culmea aceea acoperită de firele albe ale unui nor.

* * *
Fata irlandeză are păr de aramă
față de poțelan ochi de obsidian.
Fericită și neștiutoare se joacă în undele care se sparg
printre scoici sfărîmate.
Duhul apei trece tăcut.
Oceanul e tărîmul său de cavaler negru.
Agonia de argint a peștilor se zbate-n năvod.
Încă o zi și-a lăsat urma în nisip.

Vară

Mirosul de smoală de la fundația digului,
urmele colților de cîine pe chila bărcii.
Sigiliul difuz al verii
Saltă pe curenții de aer
fără să știe încotro călătorește inima.
Din toată lumina aceea care a mărit ziua
a rămas urzeala tocită a pernei,
algele uscate ce se încolăcesc pe
stînca ieșită din mare,
ochii Sfintei Lucia de pe noptieră,
gîtul strîns
în îmbrățișarea pînă la sînge a unei meduze.

Alte toamne

În geam se oglindesc
frunzele de lămîi
și pe balcon păianjenul
țese o pînză nouă.
Prea mult albastru
Pentru acest anotimp ostenit.

Mecanică cuantică

Unele lucruri se-ntîmplă și gata
nu se știe de ce.
N-o să explice alchimia nucleară
cele șase grade de despărțire
dintre noi și toți ceilalți.

LLaauurraa  GGaarraavvaagglliiaa
(Italia)

Laura Garavaglia s-a născut în 1956 la Milano. Locuiește la
Como unde a fondat și este președinta Asociației culturale Casa
Poeziei din Como și organizează, din 2011, festivalul internațional
anual Europa în versuri.  A predat literatură la Miano și Como, a
colaborat la suplimente culturale ale unor cotidiene. A debutat
în poezie în anul 2009 și a primit numeroase premii. Poezia sa a
fost tradusă în multe limbi europene și asiatice, inclusiv în
română. A participat la multe festivaluri internaționale, dintre
care unele în România.

Traducere și prezentare HoriA GârbeA
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Portic

Mers zadarnic
nu te vei scălda de două ori în același râu:
spuma lui va întipări pe pielea ta privirile zeilor
și imediat de va risipi la vale
pe coastele tale
și pe albia lui stâncoasă.
Trupul ăsta pe care-l atingi

pe care l-ai atins
nu va mai fi nicicând
cel al primei îmbrățișări:
era altul
când l-ai atins triumfător,
posesiv.
Ai intrat ațâțat
precum acidul în urma 
lăsată de acul de gravat.
N-o să rămâi:

cel mult
o să lași un strat de sare
printre pietrele pe care le macină focul
Ne scăldăm și nu ne scăldăm în același râu.
Și-atunci va fi fost o vreme
în care nici n-am fi existat.

Bolta întunecată a orelor 
VI (5 post-meridian)

Alege armonia ascunsă în locul celei vizibile
nu te încrede

în clasificarea perfectă:
piramidă
victorie
ori templu

al adaptării folositoare
însă
pleacă-te să admiri înserarea
clipa de vârf a nuanței
și caută în mersul tiptil

dinaintea căderii ei
numărul
misterul
melodia

Blow Up
(Michelangelo Antonioni, 1966)

Parcul este o pânză de păianjen albastră, 
țesută din brumă.
Ne apără de cotropirea celuilalt țărm,
de începutul zilei, de întuneric.

Este un burete care înconjoară casa 
și absoarbe ceea ce emanăm:
miresmele patului și ale mâncării
ușile trântite, glasurile
și chiar gândurile

Pune la dosar totul
în crengi diferite ale copacilor
și de pe ele ne privesc uimite
zeitățile casei noastre
și niște viermi.

Binoclul nu te ajută să cuprinzi parcul,
nici nu poți să-l vezi:
este centrul unei elipse convenționale.

Sau poate e o muscă
prinsă între ferestre
sau mai degrabă, sălbatice focuri de tabără.

În cimitirul din Miramare
În cimitirul ruinat din Miramare, alături
de biserica catolică din Santa Fe,
o zi friguroasă a vegheat
dejunul vostru pe iarbă.

În lumina picturilor vestite cu acest subiect,
artistul și muza lui se bucură
de natură și dragoste
gustând fructele și vinul ținutului.

Nu-i voie să faci focul. Totul trebuie consumat.
Resturile ospețelor de dinainte
trebuie împărștiate fără cruțare
pe glob până vor săpa
dâre pe carne și pe hârtie.

Vai, domnule, vai doamnă să vă amintiți fericiți
acele fire de iarbă care trenurau
la îmbrățițările voastre
și drumul pietruit care v-a însoțit

Și să păstrați neatinsă gâdilătura gângăniilor 
din Mirmande. 

S-a născut în 1947 la Havana. A absolvit un colegiu în S.U.A. și este licențiată în litere a Uni-
versității Sorbona dar și master în filologie al Universității din New York. A lucrat ca traducător
La O.N.U. la New York și apoi la serviciul acestei organizații din Viena. A publicat poezie și eseuri,
începând din anul 1985. A tradus poezie din germană în spaniolă, a primit numeroase premii
și a participat la multe festivaluri internaționale de poezie. 

MMaarriiaa  EElleennaa  BBllaannccoo  (Cuba)

Traducere de HoriA GârbeA
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Portic

Mers zadarnic
nu te vei scălda de două ori în același râu:
spuma lui va întipări pe pielea ta privirile zeilor
și imediat de va risipi la vale
pe coastele tale
și pe albia lui stâncoasă.
Trupul ăsta pe care-l atingi

pe care l-ai atins
nu va mai fi nicicând
cel al primei îmbrățișări:
era altul
când l-ai atins triumfător,
posesiv.
Ai intrat ațâțat
precum acidul în urma 
lăsată de acul de gravat.
N-o să rămâi:

cel mult
o să lași un strat de sare
printre pietrele pe care le macină focul
Ne scăldăm și nu ne scăldăm în același râu.
Și-atunci va fi fost o vreme
în care nici n-am fi existat.

Bolta întunecată a orelor 
VI (5 post-meridian)

Alege armonia ascunsă în locul celei vizibile
nu te încrede

în clasificarea perfectă:
piramidă
victorie
ori templu

al adaptării folositoare
însă
pleacă-te să admiri înserarea
clipa de vârf a nuanței
și caută în mersul tiptil

dinaintea căderii ei
numărul
misterul
melodia

Blow Up
(Michelangelo Antonioni, 1966)

Parcul este o pânză de păianjen albastră, 
țesută din brumă.
Ne apără de cotropirea celuilalt țărm,
de începutul zilei, de întuneric.

Este un burete care înconjoară casa 
și absoarbe ceea ce emanăm:
miresmele patului și ale mâncării
ușile trântite, glasurile
și chiar gândurile

Pune la dosar totul
în crengi diferite ale copacilor
și de pe ele ne privesc uimite
zeitățile casei noastre
și niște viermi.

Binoclul nu te ajută să cuprinzi parcul,
nici nu poți să-l vezi:
este centrul unei elipse convenționale.

Sau poate e o muscă
prinsă între ferestre
sau mai degrabă, sălbatice focuri de tabără.

În cimitirul din Miramare
În cimitirul ruinat din Miramare, alături
de biserica catolică din Santa Fe,
o zi friguroasă a vegheat
dejunul vostru pe iarbă.

În lumina picturilor vestite cu acest subiect,
artistul și muza lui se bucură
de natură și dragoste
gustând fructele și vinul ținutului.

Nu-i voie să faci focul. Totul trebuie consumat.
Resturile ospețelor de dinainte
trebuie împărștiate fără cruțare
pe glob până vor săpa
dâre pe carne și pe hârtie.

Vai, domnule, vai doamnă să vă amintiți fericiți
acele fire de iarbă care trenurau
la îmbrățițările voastre
și drumul pietruit care v-a însoțit

Și să păstrați neatinsă gâdilătura gângăniilor 
din Mirmande. 

TRANdAFIRI dE CEAță 

«Iute, iute, cu vrăjeala:
Arde focul, fierbe oala » 

William Shakespeare, Macbeth

Sub mantia întunericului pe străzi 
trandafiri de ceață au fost aruncați blestemaților
și huliganilor de la porți, de la balcoane, de la ferestre
trandafiri uluitor de frumoși, aproape ireali
în timp ce îi priveam 
au început să ardă în flăcări
după ce i-am atins au devenit cenușă
trandafirii lui Borges, trandafirii lui Kafka,
trandafirii lui Rilke, trandafirii lui Proust, 
trandafirii lui Lorca, trandafirii lui Maldoror – 
respirația morții învăluia aerul asemenea 
unei întrebări nedorite, asemenea unei mânii sufletești. 

Ceva necunoscut sau demult uitat, ceva ce 
se învârtea în cec sub înaltul cerului – 
morminte acoperite de tăcere
în culise Viața își memora rolul: 
uneori Faraonul își schimba ținuta!

Prin singurătatea noastră
caravana zilelor a trecut mult mai greu 
decât m-am așteptat: caută și deschide 
a treisprezecea carte!
Două lumini se nasc una din alta
în timp ce una crește cealaltă descrește 
între această pereche de lumini îmi pare 
că idei absurde se scurg în capul meu
murmurul lor este dătător de libertate
iluziile din labirintul virtual 
se îndepărtează de pendulul misterelor 

se refugiază în memoria unui copac, 
în interorul unui singur gând 
într-o dimensiune fragmentată
,,Uimire după uimire“
o dată cu această transformare

dragostea devine o decepție, 
timpul devine imposibil.

Nu prea departe de locul 
pe unde copilul trecea cu visele sale
încă o stradă schimbată de himere,
încă o casă de lemn a fost luminată de vise – 
câinele lup a decojit straturile grădinii
și vestigiile din secole trecute.

În după-amieze de vară
din prospețimea frunzelor verzi
căldura învăluind pământul deranjează
din legănare păianjenul melancolic 
(același păianjen de câteva secole)
un peisaj pe care l-am mai văzut
un sunet pe care l-am mai auzit pe veranda 
fetiței care salută cu mâna, 
privirile ultraviolete din ochii ei jucăuși
trezesc ,,Pisica nemuritoare a nopților
cuprinse de insomnie.“

Ploia amintește de rotirea anotimpurilor
vântul își flutură sloganul: chiar dacă 
am dezamăgit nu am fost învinși
nu a fost prea greu câtă vreme printre 
trandafirii de ceață ne-am ținut de mâini
am prins ultimul trandafir suspendat al nopții –
din umbra sufletului nostru, iată 
se înalță bufnița!
,, Marele Prinț al Exilului“ își pune semnătura.

Poet și traducător născut la 27 septembrie 1977 la Istanbul, a făcut
studii economice la Facultatea de Economie a Universității din Istanbul
(2000), facultate la care în prezent este asistent universitar. După un mas-
ter (2003) și-a făcut doctoratul la Colegiul de Științe și Arte Albany (Uni-
versitatea de Stat din New York) în 2010. De asemenea,  este redactorul
șef al revistei internaționale ,,Rosetta World Literatura”. 

Volume de poezie publicate: Frigul din priviri (2006), Femeia și Dansul
(2010), Poarta binecuvântată (2013), Radio Budapesta (2016), Fantoma care
pustiește orașul (2017). 

VVoollkkaann  HHaacciiooğğlluu

Prezentare și traducere niculinA oPreA
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dEPăRTARE 

În viața mea
noiembrie este o după-amiază prematură
pe care o duc cu mine pe străzi

singurătatea îmi înmulțește rănile
durerea își lasă urmele pe adresă
toate rămășițele copilăriei se năruiesc
într-un spațiu zgomotos de parcă cineva 
ar arunca cu pietre în răni
Istanbulul este copleșit de viclenie 
frica mea vine de undeva de sus
de acolo de unde cresc zgârie-norii

asta nu este viață
odată cu sunetele ambulanțelor 
odată cu rețele de bancomate am uitat 
de vânzătoarele de flori 
de mirosul castanelor coapte
știu că nu există un motiv de îndepărtare a durerii
nu am de gând să-mi ascund adresa
nici pentru sosiri nici pentru plecări

nu spun că nu ar trebui să existe despărțiri
dar ca viața nimic nu este mai bun
respirația caldă și mireasma 
feței tale asiatice 
ți le-ai lăsat în urmă și ai plecat

nu ai ajuns prea departe uitând 
de schimbarea orelor de zbor și a terminalelor
uitând de traseul antiaerienelor
nu știu dacă ajută pe cineva cuvintele
dar ele se pot citi în ochii copiilor sirieni

chiar dacă țarina poartă urme de pumnal
pe acest pământ rudele lui Dumnezeu
sunt din naștere amicul gazalian
și turcul rănit în munții Tunceli

pe lume nu este tihnă –
odată cu divizarea țării natale 
alergi între nord și sud,
între est și vest

mă apropii de cincizeci de ani
în cele din urmă aflu că mintea mea 
nu este mai fragilă decât sufletul meu
omenirea se afundă într-un iad cu tradafiri

moștenirea ta pentru mine este Istanbulul-
narcisiștii și-au amânat sinuciderile
sirenele ambulațelor au tăcut
sub stropii ploii păcătoșii 
Istanbulului aglomerează băncile 

lumea se simte atât de mica 
pe terasa casei noastre 
nu am băut ceai niciodată
casa noastră devenită hotel 
este mai departe și mai la est 
în pasajul Cicek un violonist cântă 
,,ochi măslinii, de ce nu mă cuceriți ?� - 

pribegia nu cunoaște miresmele părului tău
fumul țigării tale se destramă 
în pieptul îndoliat un abis 
nu se rostogolește forțat

micuțelor năsucuri 
le place pervazul ferestrei mele 
de multe ori privim de la aceeași fereastră –
tu din îndepărtarea estului 
eu trag ușa după mine
somnul nu va acoperi privirile
când bulevardul în ruine va fi mângâiat
de meree

dragostea este doar ceea ce este posibil
doar copilăria de care mi-e dor
este moartea mea.

Prezentare și traducere de niculinA oPreA

S-a născut la 10 ianuarie 1966, în districtul Kağîzman, provincia Kars, Turcia.
A absolvit Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Trakya (Edirne,
1988), în 1995 a absolvit Facultatea de Științe Economice (Universitatea din
Ankara). A debutat literar în 1981. Poetul și-a concentrat activitatea pe
domeniul literaturii populare, cu predilecție, pe folclorul turc. A publicat
douăsprezece volume de studii și eseuri, volume la care se adaugă cele de
poezie. Volume de poezie publicate : Mecnun, cel ce mută apele din loc
(2003), Țări, Orașe, Străzi (2007), August mi-a aflat secretele (2013), Călătorie
și circumstanță (2015, antologie). 

MMeettiinn  TTuurraann
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S-a născut la Bogotá. Este poet și directorul bibliotecii de la Gimnasio Moderno
și al agendei culturale a instituției. Dintre volumele sale de versuri, amintim:
Glasurile focului, 1995; Casa vântului, 2000; Roadhouse, 2003; În graba clipei, 2015.
Opera sa poetică a apărut și în câteva antologii: Albumul despărțirilor, 2006; Ul-
tima noapte a lumii, 2007; Orele uitate, 2010; Adio, Lenin, 2017. Poezia sa a fost
tradusă în mai multe limbi, dintre care se disting edițiile italiene, cea franceză și
cea americană: Le ore dimenticate (Raffaelli Editore, traducere de Emilio Coco,
2015), Le urgenze dell’istante (Edizioni Fili d’Aquilone, traducere de Alessio Bran-
dolini, 2017), La soglia dei sogni (Raffaelli Editore, traducere de Gianni Darconza,
2017), Sortie de Secours (Thieves of Time, traducere de Stéphane Chaumet, 2017)
și Roadhouse (USA, Valparaiso, traducere de Jason Ehrenzeller, 2017).Federico 

Diaz-Granados
oSPITALITATE ÎN TRECERE

Nicicând nu mi-am cunoscut chiriașii vieții. 
Nicicând n-am știut când ies, când se-întorc, și nici
în care  necunoscută stație îți odihnesc ei
mizeriile. Au ieșit pe ușă femeile din acest corp
plângându-se de tristețea mea,
în unele anotimpuri s-au plâns
de această umiditate prea rece, sau de  ciudatul 
mucegai rămas prin odăi.

Pleacă definitiv fără să achite nimic
chiriașii din viața mea iar curtea interioară
rămâne din nou singură în acest hotel 
unde se vine numai de noapte pe scurt răgaz.

NoUTățI dESPRE FoAME

Mă locuiește foamea. Și toată lumea mi-o spune.
Nu e vorba de  teamă și nici de îndoială
ci doar de un ritm intact ce nu își atinge țărmul
cu sarea lui. E foamea, probabil un lejer testament
sau această insistență de a distruge casa
și de a-i reînnoi piatra în somn.

În această clipă prea puțin îmi aduc aminte de mine,
eu împrăștiatul, 

care pe vremea intemperiilor este un pic de iarbă,
sau un cuvânt fără straie cu mirosul lui și cu alte pământuri
privind cu un chip de străin spre toate împrumutatele bucurii.

Foamea sosește cu propriul ei hazard și cu
augurala-i identitate.

Ploaia stă undeva sub carne 
dar puține lucruri își mai amintesc  de vechea iubire
care nici nu mai contează.

E foamea. Toată lumea îmi spune asta.
Nu e nici testamentul lejer nici tristețea nopții.
Nu e poezia
nici muzica care traduce timpul.

Un pic de foame
și oboseala de a stivui pe  etajerele absenței.

țâRâIE SoNERII
Omagiu pentru Luis Vidales

Ei lovesc tare, cheamă.
Țârâie tot felul de sonerii în casă.
Cineva caută ceva în momente neprevăzute.
Să fie oare din partea poștei  
sau sunt  mormonii care oferă Biblii?
Oare e vreun nenorocit de străin
sau cerșetorul venit pentru bucata lui de pâine.
Să fie vecina dornică să vorbească despre câte lipsesc
sau soțul dumneavoastră venit să-și încaseze dobânzile.
De nu cumva este instalatorul
sau țiganul cu prevestirea unor zile nenorocite,
sau stranii epidemii și infecții puternice.
Cine bate așa de tare la această oră nepotrivită.
Nu e iubirea, 
nu este fiul, nici tatăl meu.
Sigur e moartea și negustorul de vechituri
care prin trupul meu trec cu înfrângerea lor
sau proprietarul venit să mă expulzeze,
adică același lucru.

CASA VâNTULUI

Îmi caut morții mei dizolvați în timp
solitari  care prin casa mea rătăcesc răscolind

vechi straturi de mucegai.
Îmi caut morții care dezgropați și-au uitat cuvintele
în momente ca ăsta când nostalgia coboară
să călătorească puțin prin memorie.

Și oare cine sunt morții care locuiesc
în casa de vânt,

tocmai aceia care-n fotografii
se joacă cu unele personaje,

și care azi conversează cu rădăcinile arborilor
și pun întrebări despre pământ?

Și ce de mult seamănă oasele tale cu visele
în această casă a vântului, 

o casă ce zi de zi seamănă tot mai mult
cu această demolare

adică  viața mea.

(n. 1974, Columbia) 
Traduceri din spaniolă: dinu FlăMând
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n zilele de 9, 10 și 11 iunie, a avut loc
la Cluj-Napoca ediția a șasea a Festi-
valului Național de Literatură FestLit.
La festivitatea de deschidere, au luat

cuvântul: Emil Boc, Primarul municipiului
Cluj-Napoca; Ioan-Aurel Pop, președinte al
Academiei Române, rector UBB, dar și
mem bru al Uniunii Scriitorilor, și  președin -
tele Uniunii Scriitorilor, acad. Nicolae Mano-
lescu, moderatoare fiind organizatoarea
Festivalului, Irina Petraș, critic literar și
eseistă, președinta Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor din România. A urmat un recital
poetic, Rondul de gală, la care au participat
poeții: Oana Boc, Hanna Bota, Gabriel
Chifu, Sandra Cibicenco, Nicolae Corlat, Ion
Cristofor, Andrei Doboș, Simona-Grazia
Dima, Horia Gârbea, Iulia Iacob, Marin
Marian-Bălașa, Ioan Moldovan, Vlad Moldo -
van, Ion Mureșan, Ion Pop, Adrian Popescu,
Nicolae Prelipceanu, Ioan-Radu Văcărescu. 

A doua dimineață a festivalului a fost
rezervată simpozionului Uniunea Scriitorilor
și Filialele ei la aniversarea a 70 de ani de
existență. Revista Almanah literar, ulterior
Steaua împlinește și ea anul acesta 70 de
ani. A avut loc și lansarea volumul intitulat
70. Alcătuit de Irina Petraș el este o scurtă
istorie a celor două instituții: Filiala Cluj a
USR și revista Steaua. Au luat cuvântul și
scriitori reprezentând alte filiale care ani -
versează, în 2019, aceeași frumoasă vârstă:
Brașov, prin președintele de filială, Adrian
Lesenciuc, Iași, filială reprezentată de
Mircea A. Diaconu; Târgu Mureș (Eugeniu
Nistor), Sibiu (Ioan Radu Văcărescu). Au
avut intervenții apreciate Aurel Rău și
Adrian Popescu. Simpozionul a fost deschis
de luările de cuvânt ale lui Nicolae Mano -
lescu și Gabriel Chifu. La Galeriile revis- 
tei Steaua, a fost vernisat tradiționalul Salon
de primăvară al scriitorilor-plasticieni cu
lucrări de Ion Cristofor, Flavius Lucăcel,
Maria Pal, Irina Petraș, Laura Poantă, Rodica
Scutaru-Milaș.

În aceeași zi, pe terasa Hotelului Belve -
dere, a avut loc Parada nominalizaților celei
de-a șasea ediții a FestLit. Au citit frag -
mente din volumele nominalizate de
fi lia lele USR: Ionel Bușe, Mircea A. Dia -
conu, Marin Iancu, Florina Ilis, Cornel
Nistea, Eugeniu Nistor, Sorin Roșca, Dan
Stanca, Traian Ștef, Lucian Vasiliu, Gheor -
ghe Vidican, Ilie Vodăian. Nu au putut fi
prezenți Ioan Barb, Florin Caragiu, Andrei

Ionescu, Emilian Marcu. Juriul, format din
Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Irina
Petraș (președinte), Răzvan Voncu, Mihai
Zamfir, a anunțat câștigătoarea ediției:
Florina Ilis, pentru romanul Cartea nume -
rilor, Editura Polirom, 2018. Irina Petraș,
Adrian Popescu, Răzvan Voncu au pre -
zentat laureata și lucrarea ei, o realizare
deosebit de valoroasă. 

Laureații Marelui Premiu la edițiile
precedente: Gabriel Chifu (2014), Corin
Braga (2015), Ana Blandiana (2016), Nicu -
lae Gheran (2017), Lăcrămioara Berechet
și Liviu Ioan Stoi ciu, ex aequo (2018). Lau -
reatul Premiului special al primei ediții:
Ștefan Borbély. 

În ultima zi a a FestLit, redactorii revistei
România literară au prezentat Lista cano -
nică a literaturii române, așa cum a apărut
în numerele 2 și 16 din 2019, descoperind,
printr-un vast sondaj printre critici, cele mai
bune 100 de cărți de proză și cei mai
valoroși 100 de poeți din perioada 1918-
2018 (vor urmea și celelalte genuri literare).
Au susținut alocuțiuni Nicolae Manolescu,
Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, mo -
de rator al întâlnirii fiind Gabriel Chifu.
Invitații au răspuns întrebărilor profesorilor
și studenților prezenți.

A șasea ediție a FestLit Cluj a fost o
reușită deplină și un nou pas în conturarea
unei tradiții.

FestLit - Cluj-Napoca, 
ediţia a șasea, 2019

���
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A
r fi existat un timp și un loc în care poeții erau con-
silieri prețuiți. Se credea că ei pot cunoaște adevărata
măsură a lucrurilor, pot trece dincolo de vălurile iluziei
până la sâmburele de adevăr, pot desface nodul gor-

dian doar cu o privire, fiind conectați la tărâmul pur de unde vin
ideile și de unde s-a pogorât asupra lor talentul. De aceea, erau
chemați în sfatul cetății. Punctul lor de vedere, paradoxal, era mai
ancorat în realitate și mai cu rost, așadar, mai de folos. S-au durat
cetăți în piatră, s-au ridicat imperii, au strălucit dinastii și totuși,
ceea ce a ajuns până la noi din ille tempore, a fost, de multe ori, o
poezie. Troia a ajuns în contemporaneitate, pentru a inspira visă-
tori care să o scoată la lumină, pentru a putea trăi o nouă viață cu
noi, prin versurile lui Homer. Civilizații chiar mai vechi lasă în urmă
doar un semn gracil ca o tresărire de aripi de flutur: ține condeiul lu-
minos înflăcărat în mână/ pe tăbliță desenează o stea a cerului blând.
Cine a fost preoteasa-poetesă și în ce context social, istoric, per-
sonal a scris aceste versuri? Cuvântul, ca lege sau ca vers a străbă-
tut mile niile și a ajuns la noi cu înaltă fidelitate și încărcat de
înțelesurile și misterele unor lumi apuse. Putem folosi, fără a greși,
expresia consacrată de Alejandro Jodorowsky, valută poetică. Ver-
suri scrise astăzi pot întrece valoarea aurului într-o bună zi, iar
atunci când vine vorba de orașe, cine nu are poeți... Un mare poet
și călător, având exercițiul apropierii lumii și a transmutării ei în
geo grafii interioare ce deschid în lirica sa peisaje locuind poemul
elegiac, nostalgic, cu foșniri de stampă, Gabriel Chifu, face, în nr.
27-28 al României Literare o declarație de atașament. Începând cu
o mărturisire: Deși sunt pasionat de călătorii și mă apropii atent, cu in-
teres, de fiecare loc unde ajung, căutând să-i aflu câtimea de uni -
citate și de frumusețe, mărturisesc că, până de curând, orașului Cluj

nu izbutisem să-i descopăr farmecul. Am vizitat nu o dată urbea tran-
silvană, dar nu i-am găsit cheia, nu intram în rezonanță cu ea, nu co-
municam. Această mărturisire devine, pe nesimțite, poem în proză,
de o mișcătoare frumusețe: Am ieșit pe terasa de unde îmbrățișai cu
privirea Clujul întreg. Panorama era prodigioasă, pur și simplu îți tăia
respirația. Atunci mi s-au deschis și mie ochii, atunci am văzut, în fine,
cu adevărat, orașul. M-a uimit ceea ce aș numi versatilitatea expresivă
a Clujului, felul cum se schimbă la față, adău gându-și noi și noi
chipuri surprinzătoare, într-o sumă plenară, de neuitat. Acolo cate-
dralele și celelalte clădiri impunătoare, durabile, parcă fără moarte
în geometria lor imperială, mai încolo, parcurile și grădinile, atâtea, de
un verde proaspăt, tulburător, tinzând cumva de neoprit să ia în
stăpânire toată întinderea, apoi Someșul scriindu-și curfător poezia
și maiestuoasă și modestă, apoi străzile provinciale cu case de bun-
gust unde viața se deapănă tihnit, apoi părțile noi ale orașului urcând
îndrăzneț și visător pe colinele din preajmă, ca și cum Clujul ar ști să
plutească și ar vrea să ajungă la cer sau, măcar, să se mute în văzduh.
Dacă închid ochii acum, astfel zăresc Clujul, ca pe un oraș fantastic,
cu aripi, pictat oniric de un artist inspirat, un Chagall, de pildă.

Se spune că un oraș nu prețuiește mai mult decât o grădină
de trandafiri. Noi am spune că un oraș nu prețuiește mai mult
decât o poezie.

Premiul „Naji Naaman“, este oferit anual
de către scriitorul şi ziaristul de limbă fran -
ceză şi arabă, filantropul Naji Naaman.

La cea de-a 17-a ediție a Premiilor Lite -
rare Naji Naaman au participat 2386 de
scriitorii din 67 de țări.

3 autori și colaboratori NEUMA se află
printre premiații acestei ediții: poeta Andrea
H. Hedeș, la secțiunea Premiul de me rit și
poeții Sonia Elvireanu și Valentin Iacob, la
secțiunea Premiul pentru creativitate.

S-au acordat 60 de premii, pentru 3
secțiunii:

1. Premiu de merit: Andrea H. Hedes
(România); Andreea Magdalena Untaru
(România);Cristina Bodlev (Moldova); Da -
ouda Mbouobouo (Camerun); Debasish La -
hiri (India); Wissam Al-Obeidi (Irak).

2. Premiu pentru creativitate: Abdel-
hamid Chaouki (Maroc); Agnès Marin (Fran -
ța); Aissa Hadibi (Algeria); Ashok Chak- 
ra varthy Tholona (India); Au Yeung Hok
Him/Solomon (China); Beverly M. Collins

(SUA); Carole Folloni (France); Devshree Ti-
wari (India); Duan Guang’an (China); Ed-
uardo Moreno Alarcon (Spania); Eman
Khalid Bahnasy (Siria/EAU); Ester Cecere
(Italia); Florentina Chifu (Romania); Hasier
Agirre (Spania); Janina Osewska (Polonia);
Liang Jilin (China); Lidia Chiarelli (Italia);
Loredana Alina Stan (România); Maria Mi-
raglia (Italia); Mihaela Gudana (România);
Paola Ippolito (Argentina); Rita Pacilio
(Italia); Saad-Eddine Shahine (Palestina);

Senel Gokce (Turcia); Sonia Elvireanu (Româ-
nia); Valentin Iacob (România); Violeta
Daniela Mindru (România); Walid Abdallah
(Egipt); Zoran Raonic (Muntenegru).

3. Premiu de onoare pentru opera
completă: Antonio Nazzaro (Italia/Vene-
zuela); Gérard Adam (Belgia); Hélène Car-
dona (SUA/Franța/Spania); Huguette Bert -
rand (Franța/Canada); Ivo Mijo Andric (Cro- 
ația);  Khusan Tursunov (Uzbekistan); Laura
Garavaglia (Italia); Li Shangchao (China);
Luzlim Tafa (Kosovo); Mariana Negru (Ro -
mânia); Masaro Morita (Japonia); Matt Dug-
gan (Marea Britanie); Milijan Despotovic
(Serbia); Muhammad Al-Fadhel Sulayman
(Tunisia); Najah Ibrahim (Syria); Najib Ka -
yyali (Siria); Patricia Prime (Noua Zealandă);
Peter Thabet Jones (Wales – Cymru); Rajko
Jolicic (Muntenegru); Sigrid Bergie Feliciano
(SUA); Thierry Retailleau (Franța); Veronica
Golos (SUA); Yi Dian (China); Zuhair Bahnam
Burda (Irak); și în afara competiției: Raamaa
Chandramouli (India).

Premiile literare Naji Naaman 2019

Orașul și poetul

���
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ALEXANDER HAUSVATER: 
Actorul pe care am vrut 
s`-l creez e actorul total

dragă Alexander, spune-mi, te rog, pentru început, de ce
ai ales teatrul? de ce teatrul și nu altceva?

Dragă Horia, eu niciodată nu am ales teatrul. Nu credeam să
fac teatru vreodată. Eu cred că teatrul m-a ales pe mine. Eram
student la Dublin, la Universitatea Trinity, și o parte din teza mea...
Era o teză despre John Millington Synge [1871 – 1909, dramaturg,
poet, folclorist irlandez] care a scris o piesă intitulată Năzdrăvanul
Occidentului. Și piesa se întâmpla pe o insulă, Arran. Personajele
erau din insula respectivă și ele vorbeau celtică, nu vorbeau
engleza. El când a făcut piesa, în 1907, a transformat-o în anglo-
irish. Eu le-am spus profesorilor de la Trinity: eu merg acolo, lucrez
cu un grup de oameni, și vă arăt teza. M-am dus. Nu era elec -
tricitate, nu era canalizare, oamenii erau analfabeți. Ei nu mă
înțelegeau pe mine. Eu nu-i înțelegeam pe ei, că nu vorbeau en -
gleza. Așa că am ales un grup de oameni ca să facem Năzdrăvanul
Occidentului. Ei nu aveau conceptul de teatru, ceea ce văzuseră
ei ca teatru era doar o convenție bisericească. Așa că dacă noi
repetam că doi se bat, ăia se băteau că trebuia să-i despart. Dacă

tema era că se iubesc, se pupau și actorul era bătut de soț, care
credea că este de-adevăratelea. Nu era o realitate alternativă. Era
o realitate. Pentru mine, era o lucrare antropo logică. Mă gândeam
că o să fiu profesor universitar o viață întreagă. Șapte-opt ore
lucrez... o viață fantastică: mergi, scrii, lucrezi, nu te obosești prea
mult. Și după un timp, câteva luni, i-am adus pe banii mei la
Dublin [pe actori]. Nu fuseseră niciodată într-un oraș. Și în fața
unor profesori de la universitate și a altor oameni am făcut
spectacolul. Am explicat: nu sunt actori, nu sunt actori amatori,
sunt oameni care cred că sunt în situația respec tivă, fără a avea o
formă de iluzie. La sfârșit, cineva din asistență, Sir Kozak era
numele lui, era și directorul Teatrului Național, mi-a spus, m-a
întrebat dacă sunt ocupat marți seară. Asta era vineri. Da, sunt
ocupat, plec... Nu-nu. Sunteți ocupat marți. Ceea ce am văzut va
fi pe scena Teatrului Național. L-am întrebat de ce... Și așa am
devenit regizor. Spectacolul în sine era ca o comoară antro -
pologică: felul cum se mișcau oamenii ăia, cum gândeau. Azi nu
mai e. Totul a devenit turistic [în acea insulă]. 

Apariția și lansarea la recentul Târg
Bookfest unui (nou) volum cuprinzând
texte teatrale și scenarii de film semnate
de Alexander Hausvater a fost un prilej de
bucurie pentru lumea teatrală. Textul nu
poate fixa decât parțial tensiunea
dramatică a realizărilor cunoscutului
regizor, dar și așa, el are un rost important,
mai ales pentru cititorii specializați ai
prezentului și ai viitorului, ultimii neavând,
altfel, acces la cunoașterea fundamentelor
unor spectacole de excepție.

L-am întâlnit efectiv pe Alexander
Hausvater cu mai bine de douăzeci de ani
în urmă din cei aproape treizeci pe care îi
numărăm acum de la primul spectacol
montat de el în România, memorabilul
…Au pus cătușe florilor de la Odeon.
Impresia acelui spectacol nu s-a șters, dar
ei i s-au adăugat multe altele: din
spectacole la care am avut șansa de a
lucra, ca „textier”, împreună cu acest
creator important, din altele văzute, dintre
cele pe care le-a alcătuit și, mai recent, din
textele scrise de el.

Alexander Hausvater nu este propriu-
zis un dramaturg, așa cum nu este nici
măcar un regizor tipic. L-am urmărit
lucrând pe texte și cu actorii, cele mai noi
experiențe petrecându-se chiar la Teatrul
Dramaturgilor Români, pe care l-am

coordonat o vreme, cu piesa lui Mazurka,
iar anterior cu o adaptare la care am
colaborat și eu după Balul Cimitirului a
regretatului George Astaloș. 

Un cuvânt care revine des în vorbirea
lui Alexander Hausvater este „totalitatea”.
El practică un teatru „holistic”, în care
textul, muzica, plastica decorului, dar și a
mișcării actorilor, dau un produs sinestezic
și sinergic. Din acest punct de vedere,
textul singur poate părea sărăcit de
absența celorlalte ingrediente ale montării
scenice. Și, totuși, el este important și în
sine, pentru că este expresia esențială
gândului care premerge spectacolul. 

Ca dramaturg, aflat în apropierea
acestui regizor, m-am simțit „chinuit” de
insistența lui pe detalii și replici. Se vede și
în textele sale că autorul caută în limbaj
mai mult decât sensul tranzitiv. Cuvântul
se rostește, trebuie să fie sonor, eventual
onomatopeic, și să comunice mai mult
decât articolul de dicționar echivalent. 

Nu m-am mirat prea mult că, la prima
noastră colaborare, cu un text de
Witkiewicz, Alexander Hausvater mi-a
cerut, ca pe un lucru complet firesc, să
scriu libretul unei cantate într-o limbă
inexistentă. Am inventat limba „oposiană”
și versurile, puse pe muzică foarte inspirat
de Nicu Alifantis, au constituit o operă

paralelă textului pe care l-am adaptat. În
altă ocazie, la spectacolul Magister
Machiavelli, în care am combinat piesa
acestuia, Mătrăguna, cu pasaje din
Princepele, regizorul mi-a indicat, cu
precizie, locurile în care dorea versuri
scrise în latină. Toate acestea nu mi s-au
părut bizarerii și nu le-am privit ca pe
ostentații făcute pentru a epata publicul.

În viziunea lui Hausvater despre text
nu intră nimic extrinsec gândirii și
înțelegerii. Limbajul exprimă gândul, dar
este și mimetic, în raport cu sunetele
lumii. Faptul că autorul e poliglot, dar mai
ales acela că are acces la limba ebraică, de
fond lexical străvechi, se simt în abordarea
textului, atunci când îl scrie. 

Piesele și scenariile lui Alexander
Hausvater au darul de a media între
gândul autorului, viziunea lui „totală”
asupra faptelor și viitorul spectacol,
destinat reprezentării irepetabile. Este
singurul reper fix, permanent care ne
poate rămâne dintr-un eveniment care se
petrece, la fiecare reprezentație, altfel.
Chiar dacă pelicula păstrează un anume
spectacol, acesta este doar unul dintr-o
infinitate de posibilități. Regizorul înțelege
că textul este un „rău” necesar, singura
secvență reproductibilă a actului teatral
complex. (Horia Gârbea)
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și apoi? 

Apoi, imediat am luat un job la alt teatru. Apoi am fost văzut
de cineva la Teatrul Mickery din Amsterdam... apoi de altcineva
din Canada... Așa că niciodată n-am vrut să fiu regizor. Și mi se
pare că nu e o meserie pe care o înveți. Nici nu știu dacă e
meserie. În istoria teatrului apare foarte-foarte târziu. Goldoni,
Molière, Shakespeare nu s-au considerat regizori, ci s-au
considerat actori-scriitori care îndrumă un grup de actori. Până la
teatrul lui Antoine, până la Stanislavski, până a început o teorie,
regia nu a existat. 

dar acum regizorul este atotputernic...

Asta este o greșeală istorică. Ea începe prin stabilirea
dictaturii. Dictatura, fie ea după revoluția bolșevică sau după
Primul Război Mondial, în Germania, aduce această gândire. Că
un om poate dirija totul și e pus în față. E pus acolo pentru că
prototipul principal al secolului XX, Brecht, era regizor și scriitor și
poet.

când ai venit din nou în românia și ai pus prima piesă în
românia, câți ani de teatru aveai?

Mulți. Cred că aveam cam 70 de spectacole în spate. Apariția
mea în România era total legată de faptul că ministrul culturii de
atunci, Andrei Pleșu, a venit și în America și în Canada și s-a
adresat oamenilor de teatru - lui Andrei Șerban, mie – pentru ca
noi să dăm o mână de ajutor Revoluției. Cuvântul Revoluție era
foarte important pentru mine, pentru că, în căderea Zidului
[Berlinului], nu vedeam o revoluție. Căderea Zidului era rezultatul
unei decizii politice. Unei înțelegeri între Est și Vest. Perestroika...
Gorbaciov... nu erau expresia unei revoluții. Și deodată, undeva,
în România, o țară pe care eu am anulat-o pentru că am
considerat că nu se bate contra autocrației, se întâmplă o
revoluție. Și cuvântul revoluție nu poate să fie definit decât prin
„câți oameni mor”. Am venit în România cu acest gând. Că orice
revoluție afectează sociologia și economia. Dar și cultura. În
amintirile mele cultura românească era unică. Deoarece era
înconjurată de alte culturi care voiau s-o stoarcă. În Canada ne
zbăteam contra unui teatru comercial care câștiga teren tot
timpul pentru că nu era alt tip de teatru. Nu există teatru de stat.
Statul zice: arată-mi că tu câștigi șaizeci la sută din buget și eu îți
dau restul. Așa încât comedia, musicalul câștigă teren. Chiar și în
teatrele mele, căci am condus două-trei teatre. Deci venirea mea
era legată de faptul că eu credeam că revoluția română va aduce
o revoluție și în cultură. Asta înseamnă – din păcate, termenul
ăsta de revoluție culturală trimite la Mao Tzedun – că poți să
pornești o construcție teatrală de la zero. Multe lucruri oricum nu
existau în România în raport cu Occidentul. Era un teren pe care
se putea construi.

și acum mai există el, după aproape treizeci de ani?

O revoluție se termină când scopul ei este atins sau apare o
contra-revoluție. Revoluția Franceză se termină în tirania lui
Napoleon. Revoluția Română nu se termină. Ea a început și nu și-
a atins scopurile. Ce trăim azi nu mi se pare o situație permanentă.
Poate mai multe generații vor fi sacrificate, dar scopul va fi
obținut. Există o Proclamație de la Timișoara pe care o consider
egală Declarației de Independență [a SUA]. E conceptul unei noi
țări care nu a fost realizat. 

H. G.: la început, ai avut și unele critici legate de felul tău
de a face teatru în ...au pus cătușe florilor și La Țigănci. lu-
crul acesta te putea demobiliza. dar se pare că nu a fost
așa.

Eu nu trăiam aici. Reacțiile care au ajuns la mine au fost
extraordinare. Cei doi critici proeminenți ai timpului: Slivestru și
Parhon [Victor] erau adepții mei și aveau pasiune pentru teatrul
meu. După ce am plecat înapoi după cele două spectacole, plus
Pericle, am uitat de România, dar nu am putut uita pentru că nu
mă lăsa poștașul. Venea cu scrisori. A trebui odată să mă duc eu
la poștă, că erau prea multe. De la oameni. Nu era vorba că am
făcut un spectacol bun. Rar se întâmplă să atingă cineva un nerv
al unei populații, neștiind mai nimic despre ce se întâmplase. Nu
era vorba de un spectacol, ci de un spirit revoluționar al unei
epoci. E un potențial genetic românesc, intrigant, interesant. Care
vine de la țăranul român care are capacitatea de a cânta, dansa,
povesti. E o parte a experienței lui de viață. 

cum ai început să scrii proză și teatru? cum ți-a venit
ideea?

În Canada, în epoca respectivă, în care am început să scriu,
am simțit nevoia să aduc pe scenă marea literatură. Pentru că
atunci, în Canada, scenele erau pline de chestiuni cotidiene. Nu
exista o componentă teatrală legată de literatură. Așa că am
început cu o adaptare a romanului Crimă și pedeapsă la teatrul
Centaur, unde am făcut o variantă de teatru Nô în cadrul poveștii
și care a început ca un exercițiu mai mult sau mai puțin fidel
textului lui Dostoievski. Am încercat să mă gândesc cum l-ar fi
arătat Dostoievski - dacă ar fi trăit azi - pe Raskolnikov. Dar pe
Porfiri Petrovici? Trebuia să iau în considerare că poate optzeci la
sută dintre spectatori nu citiseră cartea. Deci, fidelitatea față de
text nu era atât de importantă. Importantă era informația
transmisă despre acțiune și personaje. Așa că am început să scriu
în vederea producției teatrale în sine. Am făcut, de asemenea,
cândva, o adaptare după Frații Karamazov, în care publicul era
transportat cu autobuze în care erau și personajele și purtat în
patru locuri diferite: taverna, biserica, judecătoria și teatrul.
Trebuiau găsite patru limbaje diferite pentru că fiecare loc cerea
un alt mod de a vorbi. Dar totul era scris într-un limbaj regizoral,
nu literar. Simțeam o mare insatisfacție, pentru că autorul textului
nu reușea niciodată să-l mulțumească pe regizor. Am făcut și alte
adaptări, dar și unele piese originale. Acestea erau legate, mai
mult, de copilul care am fost. De copilărie și de rădăcinile mele
pe care nu le-am putut lua dintr-o țară în alta. Textele arătau un
om nu exilat, dar unul dezrădăcinat.
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de fapt, cât ai trăit în românia și cât în israel?

În România, 7-8 ani. În Israel am făcut masteratul și apoi am
plecat să fac doctoratul la Dublin. Era în 1971. În Israel, am ajuns
copil, prin 1958. Din 1973, am locuit în Canada. Revenind la
procesul de scriere, în Canada am făcut un fel de atelier cu actori
de peste tot, din America. Era timpul creației colective. În aceste
spectacole nu era necesar un autor. Rolul meu era să-i pun să
improvizeze, să recite, să vorbească. Așa că am început să
transcriu rezultatul acestor exerciții. De asemenea, am avut un
program intitulat Neo-mythos. Ideea era să iau mituri și să le
modernizez. Acesta era în engleză. Apoi am făcut un alt teatru
care era în franceză. Franceza acolo e divizată. E franceza din
Franța, cea quebecoază și o franceză internațională cu o
semnificație politică specială. Așa că teatrul pe care îl făceam era
și o căutare lingvistică. Am făcut multe adaptări, dar niciodată nu
m-am gândit că am devenit scriitor.

dar ai devenit, cred eu, odată cu cartea de proză Ce dacă.
o carte publicată recent la Editura Integral și care a fost
bine primită, deși e clar că e scrisă de cineva care știe
româna mai degrabă ca pe o limbă străină. 

E o limbă auzită și nu citită. Eu am citit Eminescu după ce îl
citisem inițial în franceză. Pe Caragiale l-am citit în engleză. Nu am
avut o evoluție culturală românească naturală. Și totuși, româna
era o limbă a nostalgiei. Părinții mei și oamenii cu care ei veneau
în contact vorbeau o limbă poetică, literară, expresivă. Simțeam
româna ca pe o limbă a poeziei. A neexprimabilului, a sufletului,
a subconștientului. Familia mea vorbea două limbi. Tatăl meu
venea din Bucovina, limba lui era germana. S-a născut la Suceava,
s-a perfecționat la București în limba română. Iar mama vorbea o
română superbă. Totuși, ei vorbeau două limbi. Eram corectat în
vorbire de un funcționar al tatălui meu, numit Leon, care era din
Brăila și pe care tata îl pusese să mă învețe diferite lucruri, de la 3-4
ani. Mi se părea că el vorbește în versuri, cu rimă și ritm. Copil fiind,
mi-am imaginat că limba este poezie. 

dar ceea ce consider că dă farmec prozelor din volumul
Ce dacă este acțiunea și felul în care faptele sunt văzute
de copilul care ai fost. 

Nu e lucrarea unui scriitor. Le-am scris vorbind [povestirile]. Este
oralitate. E sunetul vocilor. Este emoția care trece prin voce. Trebuie
să-ți spun că am citit de foarte devreme și am citit foarte mult la o
vârstă mică. Era un pariu cu mine să termin cartea. Cărți masive,
Tolstoi, de exemplu. Citeam cărțile, dar nu le înțelegeam. Aveam,
însă, memorie foarte bună și anumite citate îmi rămâneau. Nu le
înțelegeam atunci. Mai târziu, însă, vorbind cu anumiți oameni, îmi
reveneau în minte citatele acelea neînțelese. Asta a devenit
important când am fost la liceu. În Yaffa, în Israel, la Tabitha School.
Acolo ni se preda Shakespeare. Colegii mei veneau din Canada,
Africa de Sud, dar nu înțelegeau Shakespeare. La bacalaureat (GSI),
erai întrebat: Poți să citezi din Romeo și Julieta, actul II, scena 3,
versurile de  la 24 la 200? Deci învățam Shakespeare pe dinafară.
Nu înțelegeam. Mai apoi, fiind pus, în existența mea, în diferite
situații, îmi aminteam versurile lui și înțelegeam, astfel, ce a vrut să
spună. Marii autori au această calitate. Că te pun în acțiunea lor, nu
te țin deoparte, să te uiți din colțul tău la acțiune. Am citit marea
literatură ca și cum eram în camera lui Samsa când s-a transformat
în gândac. L-am mirosit ca gândac. 

dar ce autori de teatru ai citit? dincolo de Shakespeare,
de care spui că nu-l înțelegeai... de altfel, mi se pare că
Shakespeare e destul de simplu ca poveste. Poate limba-
jul să fie dificil. două familii au copii care se iubesc. dar
familiile lor se urăsc. nu e nimic dificil.

Orice autor mare este de o simplitate extraordinară în fundal.
De aceea, opera marilor scriitori supraviețuiește. Chestiunea cu
Shakespeare este că nouăzeci la sută dintre cei care fac piesele
lui, actori, regizori, scenografi, nu l-au citit pe Shakespeare în
limba lui. El a scris atâtea piese într-o limbă care era nouă. Engleza
de atunci era o limbă medievală și a venit regele James I și a făcut
Biblia. Shakespeare scrie într-o limbă nouă, pe care nimeni nu o
înțelege. Fiecare trebuie să-și clarifice pentru el această limbă
nouă. Marea greșeală este, când montezi Shakespeare sau când
traduci, să te întrebi „ce înseamnă cuvântul ăsta sau fraza asta?”
Dar ce înseamnă, tu trebuie să deduci, cu fantezia ta, cu
experiența ta. Cei doi copii de care vorbeai, care se luptă cu ura
dintre familiile lor, se luptă cu ceva ce nu înțeleg. Și această luptă
cu necunoscutul este desfășurarea piesei. E dificil să înțelegi...
Odată, la Bedford, un oraș mic, am montat Cum vă place. Și, la un
moment dat, o sală întreagă a tușit. Și eu știam exact de ce. Pentru
că am tăiat o pagină. E ca o rugăciune. Nu poți să tai o pagină
dintr-o rugăciune. Nu poți să scurtezi o rugăciune. Îmi amintesc
de o anecdotă: în Texas, am văzut un afiș că la Teatrul Nu-știu-care
se va juca pentru prima dată Hamlet de William Shakespeare
„improved”. 

În general, toți creatorii de teatru au tendința de a
schimba, de a adapta, de a-l revizui pe Shakespeare. nu e
totdeauna bine.

O întrebare reală este dacă nevoia asta modernă de a adapta
și de a modifica este bună. Mie îmi place pictura de după
impresionism, arta abstractă. Dar trebuie să am certitudinea că
omul care a pictat așa ar putea să picteze clasic. Să poată desena
corect un chip, un surâs... Și apoi, el intră într-o altă zonă,
abstractă. Dar trebuie să aibă capacitatea de a picta clasic. A fost
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o manie a imitației. La New York, la începutul anilor 80, a fost
făcut un spectacol cu Regele Lear cu femei. Și toată lumea a pus
apoi Lear cu femei, inclusiv aici, în România. Întrebarea radicală
este de ce Shakespeare n-a făcut chiar el Regele Lear cu femei.
Răspunsul ar fi că n-a avut femei. Actorii care jucau femeile în
teatrul din vremea lui Shakespeare nu aveau vârsta de a juca
Lear. Dar problema fundamentală este că Lear este un tată care
n-a fost niciodată un tată. Or e greu de găsit o mamă care nu a
fost niciodată o mamă adevărată. Acest tată nu este tată decât
prin gestul lui idiot, nepolitic, de a împărți regatul. O asemenea
interpretare [cu femei] nu duce nicăieri. Eu toată viața m-am
luptat, fiind în instituții britanice... Predam în Canada la McGill.
La McGill nu era un departament de teatru. Exista un depar -
tament de comunicare, dar nu de teatru. Pentru că acolo nu se
considera, nici măcar o secundă, că opera lui Shakespeare e
altceva decât literatură. Și ce știu actorii? Ei nu concepeau că
opera asta a fost scrisă de un actoraș dintr-un mic oraș numit
Stratford. Ce este ea? Este o poveste spusă de cineva care a
ascultat-o. Care a auzit asta într-un bar și a mai auzit-o și în altul.
În Winter‘s Tale e vorba despre o mare din Boemia. Dar în Boemia
nu este mare. De fapt, Boemia lui [Shakspeare] are mare.
Povestea e întinsă pe 16 ani. Sunt 16 ani de vise. Iar în 16 ani de
vise, dacă ești în Boemia, Boemia are și mare. Căutarea de surse
exacte e ceva total ne-shakespearian, pentru că el funcționează
în alt fel. Cele mai mari monoloage nu erau gândite pentru
piesele respective. Ele erau scrise și puse în sertar. Și montate
apoi în piese. De ce să spună Hamlet monologul acela în actul
III? De ce nu la început? De ce nu după ce l-a omorât pe Polonius?
E interesantă întâlnirea între dramaturgul Shakespeare și poetul
Shakespeare și bătălia între ei doi. 

e clar că sonetele din Zadarnicele chinuri ale dragostei au
fost scrise anterior și doar folosite acolo.

Nici sonetele din volum nu sunt dramatice. Când se adresează
acelei Dark Lady, el n-o dramatizează. Nu e un personaj – nevasta
lui Cutare. Ea nu are niciun contur. E o făptură lirică. Trebuie să-i
dai contur și culoare.

dintre dramaturgii clasici europeni care sunt preferații tăi,
pe care i-ai montat cu mai mare interes, cu mai mare
plăcere?

Sunt în toate epocile dramaturgi peste care mi se pare că e
imposibil să treci. Vorbesc de greci mai ales. Teatrul grec, pe
care iarăși îl poți rezuma în două fraze pentru fiecare piesă, e
un teatru care avea o funcție specială. Un fel de a schimba
oamenii, de a-i face să fie buni cetățeni. Cum traduci Medeea,
Antigona, Electra în niște personaje care trăiesc acum. Eu am
făcut demult, a doua sau a treia piesă în Canada, Medeea. Am
rescris-o din toate miturile. Și era clar că vocea lui Euripide
trebuia să fie vocea unui om care a văzut-o pe Meedea sau a
visat-o. Faptul că teatrul grec vorbea cu atâta simplitate despre
mituri, despre lucruri enorme, m-a făcut să înțeleg că mitul nu
este ceva predestinat și impus asupra ta. Medeea vizualizează
crima de la șase ani. Și o urmărește până la 18 sau 19. E un
gând al ei. Alți dramaturgi [preferați] ar fi Shakespeare și
contemporanii lui, mai ales Marlowe și Ben Jonson. Apoi
Sheridan. Și rușii secolului XX. Cehov în special. Am făcut
Unchiul Vania în Quebec City. Era primul Cehov făcut în
Canada, într-un teatru profesionist.

e de necrezut c-au așteptat atât...

Era un spectacol făcut într-un cort cu 1500 de locuri. Era în anii
‘80 când Walesa a început mișcarea Solidaritatea, era deci un
spectacol care milita pentru o cauză. Iar în acel cort se juca
deasupra spectatorilor. Era sus o scenă cu podea de plexiglas pe
care se juca. Spectatorii vedeau de jos Aflasem că țarul Petru cel
Mare adusese la Petersburg o mulțime de ingineri, vreo cinci sute,
să proiecteze și să construiască poduri. Când se ajunge la [epoca
lui] Cehov, prin 1890, se aflase că podurile sunt ceva grozav și
oamenii vin... vin țărani cu mâncare să se plimbe, să vadă aceste
poduri. Dar, în afara podurilor, nu e nimic. Sunt doar podurile, iar de
la un pod la altul nu e nici măcar un drum. Erau niște poduri în sine. 

Ai montat și dramaturgie franceză? Parcă mai puțin...

Am montat și francezi... Ionesco de pildă. Dacă îl considerăm
francez...

da. Îmi amintesc de Pietonul aerului pe care l–am tradus
chiar eu. 

Dar nu mulți [francezi]. Când vii dinspre cultura anglo-saxonă
se ivește ceva conflictual în raport cu cea franceză. Am făcut
autori care nu s-au mai pus în scenă în Canada. De aceea am făcut
Gombrowicz, Witkiewicz, Michel de Ghelderode. Argentinieni,
brazilieni... Coordonam un Festival, se numea la Quinzaine
Internationale du Théâtre, căutam să îi fac pe spectatori să se
deschidă spre alți autori, pe cei din comunitățile engleză și
franceză care se închideau în ele și una față de alta. 

Ai pus multe piese la Teatrul evreiesc de Stat (TeS). TeS e
un miracol. cred că nu mai există nicăieri în lume un
Teatru evreiesc de Stat.

Mă gândeam la asta acum câteva zile. Se juca la TES
Dumnezeul Răzbunării. Era vineri asta. Vineri era și prima zi de
Paște [evreiesc]. Sala era plină. Nu era un loc. Aveam în minte
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exemplul teatrului Habib din Moscova. Teatru studio. În anii 20,
după revoluție [bolșevică], se juca în idiș și în ebraică. Montau cei
mai mari regizori Meyerhold, Stanislavski. Dairov. Făceau lucrurile
cele mai revoluționare. Cenzura nu putea să le facă nimic pentru
că nu înțelegea nimic din ce se făcea acolo. Acest fenomen de a
lucra într-o limbă neînțeleasă mi-a plăcut. Primul spectacol făcut
acolo, la TES, a fost Jurnalul Annei Frank. S-a jucat mulți ani și acum
poți să-l vezi pe video la Muzeul Annei Frank din Amsterdam. Era
un spectacol în care era o idee nouă. Familia Annei Frank se
ascundea, nu putea să vorbească tare. Și atunci, totul era în
deplină tăcere. Exista doar un cor de oameni care nu erau
personajele și care spuneau tare gândurile lor. Numai gândurile
pentru că personajele nu le puteau exprima cu vocea. Erau ca
niște marionete. Alții le rosteau vorbele, gândurile.

Îmi amintesc cum am făcut noi scenariul pentru Nebunul
și călugărița de Witkiewicz și tu ai vrut să scriu versuri pen-
tru o cantată într-o limbă inexistentă. Sau cum am făcut
Magister Machiavelli în care se vorbea în latină, ceea ce -
evident - majoritatea imensă a publicului nu înțelegea.
crezi mult în aceste tipuri de vorbire ininteligibilă?

Limba e inteligibilă. Publicul nu se gândește că el nu
înțelege, pentru că nimeni nu înțelege. Toată lume e egală în
fața fenomenului. Nu se simte singur niciun spectator. Apoi
actorul, când citește un text, el înțelege semnificația. Când scrii
un text îl împarți în unități de gândire. O propoziție e un gând.
Uneori pun vorbele personajelor pe bandă. Am încercat mereu
să găsesc altceva în limbă. În teatru, limba își poate pierde
calitatea ei sonoră. Deoarece noi suntem mulțumiți cu prima
informație. Dacă iei un cuvânt și-l repeți de 1500 de ori, își pierde
până la urmă semnificația unică. Un nume al unui obiect –
scaun, să zicem - e unic ca sens. Dar cuvântul rostit are o
infinitate de modalități de a fi spus. M-au interesat limbile
arhaice: aramaica, ebraica, eu am fost un antropolog cultural.
Mi-am pus problema cum începe limba. Răspunsul meu e că
omul primitiv a început prin a imita sunetele din natură. Ploaia,
marea. Și, prin repetare, aceste cuvinte capătă semnificație
abstractă.

Sigur. doar există și acum cuvinte onomatopeice.

Corect. Iar limba ebraică este pur onomatopeică. Nu vreau ca
actorul să informeze prin limbă. Ci să aducă substratul acela vechi.
M-a fascinat lucrul ăsta și m-a fascinat momentul în care putem să
ridicăm limba prozaică la stadiul de poezie. Poesis înseamnă,

pentru mine, în teatru, să spui un lucru unic, cum nu a mai fost
spus. Poezia e momentul lingvistic în care transcenzi dintr-o
situație clară. Și e cuvântul doar ca un sunet muzical și muzica este
arta care acompaniază toate artele. 

lucrezi mult cu muzică în spectacole.

Da, așa poți să armonizezi totul. La Mazurka de pildă [spec -
tacol montat la Teatrul Dramaturgilor Români în 2019], e vorba
despre Chopin. Câte bucăți de Chopin ai auzit?

niciuna.

De fapt, este una. 

da? care?

Numai cea de la sfârșit, când se deschide pianul și cântă singur. 

chiar m-a întrebat cineva: de ce să vii la un spectacol de-
spre chopin și să asculți altă muzică decât a lui chopin?
de fapt, e muzica lui cári Tibor. 

Poveștile marilor eroi cad în derizoriu când devin biografice. În
teatru, nu vrem să-l vedem pe Chopin care cântă. Vrem să vedem
acele părți ale lui care pot fi identificate și la alții. Chopin e omul,
nu compozitorul. Omul care nu a scris niciodată o operă.

dar poate chopin nu era făcut pentru operă. nu avea vo-
cația acelui gen...

Nu avea vocația istorică.

Poate i-au indus alții această idee că trebuie să compună
opera națională. și el nu avea chemarea necesară.

Rușii [în Polonia] nu au atacat această formă de muzică. Ce se
făcea în operele poloneze nu i-a interesat. Și apoi am auzit ceva,
nu știu dacă e adevărat. Că Chopin nici nu a văzut niciodată o
operă. Chiar la Paris, ar fi fost peste tot, numai la operă nu.

e greu de crezut.

Nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar nu se vede nicio mențiune
despre faptul că s-ar fi dus vredată la operă. Era o mondenitate
burgheză care nu-l interesa.

lari Giorgescu, Antoaneta cojocaru, Gavril Pătru în „Mazurka” de Alexander Hausvater”
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dar, apropos de operă, ce opere ai montat?

Am montat la București Trubadurul și la Cluj Nabucco. În
Canada și America, am montat multe opere noi. Contemporane.
Multe ale lui [Jakob] Lenz, multe ale lui [Wolfgang] Rhim. Am fost
întrebat, după Trubadurul, dacă am avut vreo problemă ca să
montez operă. Am spus că nu. Dacă era vreo problemă, era că era
prea multă muzică. 

dar operetă sau musical?

Aici [în România] am făcut la Operetă viața lui Vîsoțki. Am mai
făcut Opera de trei parale, Happy End... Jocul de-a măcelul [de
Eugen Ionescu] l-am transformat în musical. 

Ai niște compozitori preferați cu care ai lucrat mereu: nicu
Alifantis, cári Tibor mai nou...

Da, mulți. Și [Gabriel] Basarabescu... E greu pentru că eu caut
în muzică o contradicție, nu o armonie. Aș vrea ca un compozitor
să poată cânta cu mâna stângă și cu cea dreaptă lucruri diferite.
Dacă pe scenă e trist, muzica să fie veselă. Și invers. 

Ai și actori favoriți. Adică ai lucrat mai mult cu unii. Giani
de exemplu... [Gavril Pătru].

Da. Și cu Constantin Florescu, Antoaneta Cojocaru, Maia
[Morgenstern]. Toată trupa de la TES. Cei care joacă azi în
Dumnezeul răzbunării erau tineri actori în Jurnalul Annei Frank. La
toamnă, voi face cu ei un Shakespeare evreiesc. Într-un  orășel
ucrianean la sfârșitul secolului XIX.

ce teatre alte favorite ai?

Am montat mult la Odeon când am venit în România, după
revoluție. Apoi am montat multe spectacole la Teatrul Național
din Iași, la Teatrul Național din Timișoara. 

la Teatrul național din bucurești ai pus doar Machinal [de
Sophie Treadwell]?

Da. E foarte greu acum cu actorii, mai ales la București. Eu nu
pot lucra dacă actorii nu se concentează numai la ce au de făcut,
la proiectul meu. Actorul are de executat, dar este și creator, el își
pune în rol experiența și creativitatea lui, eul lui. În teatru, nu
contează ce avem comun, ci numai ceea ce avem diferit. Și nu
arată asta [actorul] pentru că pur și simplu nu are timp. 

există actori mari, solicitați, care joacă în 30 de piese 
deodată.

Fenomenul ăsta nu există în teatrul internațional. Și nu există
teatru de repertoriu. Actorul e angajat pe piesă, Pe Broadway joacă
până la ultimul client. Până moare piesa. Acest fenomen de la noi
nu are nimic bun. Când am făcut primul teatru în Canada, Mythos,
noi, echipa, făceam totul: decorul, costumele, publici tatea.
Aduceam oamenii, făceam turnee. Așa este bine, să se trăiască în
teatru. Altfel vezi un actor care dă doar patruzeci la sută pentru că
are de fugit în altă parte. Actorul pe care am vrut să-l creez e
actorul total. E un performer. Nu numai că are o anumită
experiență dar a căutat-o. Am făcut acum patru ani o școală de
actori la Bistrița, o școală de vară, în care am pus actorii de 22-23
de ani în situații din realitate: să trăiască o săptămână în pădure,
goi, ca niște oameni primitivi, care au să-și întemeieze o cultură, o
casă, o limbă. Apoi au povestit experiențele. Unele erau fantastice,
de necrezut. În România, nu se face munca asta de laborator. E
ridicol: studentul intră în școală unde nu-și vede profesorii, că ăia
au premiere, și iese după trei ani și apoi, până la 65 de ani, nu mai
face nimic. Nu mai exersează nimic. Nu se duce în India să facă
Kathakali, nu în Italia să facă și Commedia dell’arte. Nu mai face
niciun exercițiu, niciun atelier, nimic. E total de necrezut. În
Occident, oamenii joacă mult mai puțin, dar tot timpul sunt la un
atelier, au experiențe noi. Vor să se redescopere. Nu e vorba de
timp și bani. Nu, e vorba de curiozitate și dorință de a inova.
Actorul care face textul clasic nu trebuie să fie un imitator servil
care spune vorbele altuia. El nu trebuie să știe ce va spune în clipa
următoare. Când am făcut Hamlet, personajul principal era jucat
de un mare pianist. Eu mi l-am imaginat în timpul celui de-al treilea
război mondial, că se închide într-o cazemată cu alți șapte actori ca
să producă Hamlet, dar el rămânând la pian. Tot timpul. Și când
spune „a fi sau a nu fi” cântă Șostakovici. Limba e produsul unui
actor, atunci în clipa aceea! Nu poți să vorbești Shakespeare dacă
nu gândești Shakespeare. Nu poți să te gândești la altceva: unde
mă duc, ce-o să mănânc. Trebuie să fi în totalitate în Shakespeare.
Foarte important:  am fost întrebat care e cel mai bun Hamlet...
Lawrence Olivier, Peter O Toole...? Am răspuns că [e cel mai bun]
actorul lui Shakespeare. Dramaturgul a murit în 1616.

și prima integrală tipărită apare în 1623...

Deci, după moartea lui. Deci, el venea cu actul I la repetiții.
Actorul nu știa. Nu știa ce urmează, dacă se va căsători cu Ofelia
sau va deveni rege. El trăia doar informația de până atunci. El nu
știa că e tragedie sau comedie. Am încercat să dau actorului acest
[traseu] necunoscut. Hamlet al meu juca având o mască pe
jumătate de față. Dintr-un profil era Hamlet, dacă se întorcea era
tatăl său. Fantoma nu a existat. El era fantoma. Facem mereu un
Hamlet, dar nu pe acela. 

interviu realizat de HoriA GârbeA 
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ÎN TăCERE

Se pare că unii copaci 
păstrează şi noaptea 
în ramuri lumina vie a zilei 
sperând ca odată 
să-şi revadă rădăcinile 
crescute odinioară libere în aer. 

Cu îndârjire aşteaptă clipa 
în care vor sări cumva, 
în altceva, de unde 
să-şi tragă puterea. 
În tăcere, 
amintirea libertăţii 
ameninţă noaptea. 

MARAToN

Mă aleargă viaţa.
Îmi rupe leagănul de ploaie,
şiroind prin nopţile mele 
mai strânsă decât 
pielea pe trup, 
şuierându-mi 
alunecarea. 

Din umbre, 
din cuvântul 
scufundat în mine 
fără masca de oxigen. 
Dinţii dimineţii 
mai rod hamurile. 

TâRZIU

M-a îngenuncheat  
amintirea mestecenilor. 
Depărtările se clatină. 
Ceasurile-s închise.

Sufletul arde mocnit, 
supt de vlagă, 
nămolit 
în prundul serii.

Mâinele, 
domesticit 
în marmura mâhnirii 
se scurge-n 
târziul zăpezii.

STARE

Mă-mbracă fericirea,
nu-n rochii de mătasă 
ce umplu 
prin saloane 
tomnatice trufii, 
ci-n marea 

tulburare,
cea fără de odihnă 
ce arde-n sărbătoarea 
din orele târzii.

M-atinge 
dezmierdarea; 
nu frângerea 
de trupuri, 
ce-n lutul omenirii 
odată vor pieri, 
ci-nrobitoarea taină 
ce mângâie surâsul, 
lăuntrice petreceri, 
tumulturile vii.

LIMBA PRIMăVERII

Aprilie sunt.
Primăvară ispititoare 
care-ţi picură extazul mugurilor 
stropiţi cu lacrima iernii. 

Pentru tine 
voi coborâ stelele noaptea-n tulpini, 
strălucind pe ramuri 
să-ntoarcă inima împietrită, 
în crângul iubirii. 

Voi fi miros de ierburi tinere, 
vacarm impudic de iubiri vegetale, 
dorinţă-cântec sub soarele acestei 
plutiri jinduite.

Şi vom vorbi în limba primăverii, 
firesc, 

căci unul altuia 
ne suntem primăvară, 
în silabele sângelui 
dând clocot.

CoNTUR
Pădure de piatră 
nefoşnitoare,
descătuşează
omătul de fluturi.

Trecerile mele,
dinspre vară; contur de aur,
jur-împrejur…dor…

Nesfiindu-mă respir
abur de tinereţe.
Şi iar contur.
Clipe-n azur.

Nopţi în ploi.  
Noi, amândoi.
Chipul tău, contur pur,
apoi, vârtej de toamnă.
La un loc. 
Timp nins,
Ochi dinlăuntru cuprins.

Suflete, pădure de piatră
nefoşnitoare, 
descătuşează omătul
de fluturi.

SEMNE
Încet, mă scurg 
înspre-amurg.

Sufletul 
neîmblânzit 
alunecând  
printre sensuri 
caută popas.

În oglinda trecutului
mă priveşti,
eşti tu, cel ştiut, 
sau poate,
a crescut din tine 
un eu dorit,
împietrit oftat? 

Semnele nopţii... 
mă curg,
păianjenul vremuieşte,
ţese ochiurile 
tot mai dese,
caut locul, 
locul acela,
popasul...

Încet, mă scurg...

EEvveellyynnee
MMaarriiaa
CCrrooiittoorruu
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Trăiesc în exil

Trăiesc în exil de mulți ani
E un obicei deja
Și nu mă deranjează
Nici nu-mi dau seama
Când orașul se transformă
În ceva în altceva
Altceva nu mă sperie
Aproape nu cunosc limba 
În care se vorbește
Dimineața privesc printre cuvinte
Și uneori miroase urât
A tot felul de miasme
Care ies din piele
Și-ți aduc aminte că exiști
Dar continui să mă bazez pe cuvinte
Pentru că sunt
Și a fi e un verb puternic
Când vrea el mângâie
O să-mi cumpăr mere
O să beau lapte de soia
Și totul va fi perfect
Iar când vor fi stele
Voi fi în țara mea
Unde nu curge lapte și miere
Dar unde cred că aș putea exista

ce romantic, ce frumos

Nea Mărin e romantic
Azi a cules flori
Pentru doamna grasă de la profi
Trandafiri roz pentru o doamnă roză
Idealist utopic nea Mărin
Cine s-ar fi gândit
Din punct de vedere social
E neobișnuit ca nea Mărin
Să-i dea trandafiri
Doamnei grase de la profi
Dar nea Mărin
E liber ca pasărea cerului
Poate da flori cui vrea el
Ce surprinzător e nea Mărin
Cu pantalonii lui largi
Cu infinita sticlă de bere
Cu supările lui intempestive
Cu vocea lui de șef la icil
Ce complicat om
Ce bărbat romantic
Noroc
Au înflorit trandafirii
Toate rondurile cultivate
Cu grijă de primărie
Te-așteaptă nea Mărin
Să le culegi
Pentru doamna grasă de la profi
Sau pentru oricine
Îmi plăceau și mie odată trandafirii...

Moartea puiului de cerb

În varianta adevărată Bambi s-a sinucis
Pot depune mărturie, am fost acolo
Jandarmul a încercat în zadar
Procesul de resuscitare a dat greș
Corpul puiului de cerb părea o batistă
Din ce în ce mai albă fluturând
În mâinile lui de uriaș concentrat
Eu îl priveam cum moare
Știam că nu se mai poate face nimic
Îi vedeam ochii devenind sticloși
În timp ce respirația îi era forțată
Și din ce în ce mai ireală
Fiind o după-masă din Săptămâna Patimilor
M-am spălat pe mâini cu multă apă
M-am lepădat ca Petru de vină
Și plecând m-am scufundat în singurătate
Fără să plâng dar și fără să uit
Am luat puiul de cerb cu mine
Coarnele lui erau tinere, promiteau lumea
Privirea lui era blândă și speriată
Ochii lui priveau seara cum vine
Iar seara venea fără nicio interogație
Și pentru că nu mai era nimic de făcut
M-am întors acasă, definitiv

M-ai ținut de mână în parc                                       

Insomniacii scriu poezii pentru alți insomniaci
Oamenii citesc poezii pentru alți oameni
Viscolul mătură orașul de flori
Ia-mă în brațe ca aerul

Care mă înconjoară
Am trecut pe lângă tine
Ca și cum nu te-aș fi văzut
Mâinile mele se întindeau invizibile
Spre zâmbetul tău neștiutor
Ai fugit așa cum și eu fug de mine
Ai dispărut în primăvară
Printre lalele și trunchiuri înalte de baobabi
Am continuat să merg confuză
Cu ochii împăienjeniți de lacrimi
Mi-am lăsat capul pe umărul tău fierbinte
Mi-am ascuns visele în palmele tale
Și am așteptat în timp ce clepsidra
Curgea imperturbabilă
M-am rezemat de sequoia
Privind viața cum cade din cer
În palma mea copacul a tresărit
Și am putut să vorbesc
Te-am strigat pe numele meu
Și tu ai tresărit din inima copacului
Și am înțeles că universul meu mic
E într-o altă dimensiune una străină și rea
Care nu înțelege de ce femeile merg
În ochi cu lacrimi verzi
Totuși mă lipesc de tine
Îmi las gura pradă ție
Îți dau privirile mele înnebunite de viață
Și știu că mă aștepți
În timp ce-mi sapi grădinile îmi uzi lalelele
Și mă înveți gustul cafelei la ibric

mama

Mama stătea pe o bancă iar fata pe o altă 
Bancă alăturată Mama nu-și văzuse fiica
Avea în ochi miros de sentimente nedefinite
Avea părul ud proaspăt spălat de cineva care
Nu-i știa încercările eșuate de a trăi
Purtau aceeași pijama model unic  cu romburi
Am zis Mama uite-o pe fiica ta  și Mama 
Care  văzuse o fată venind fără să știe 
Că este ea motivul vieții al grijii ei
De ce ați adus-o aici
Noi plecăm Mama a plâns în timp
Ce noi plângeam lumea se legăna
Și se plimba la infinit și lumea părea o pară
Care se coace în octombrie curioasă că mai are
Timp acum Mama și fiica ei dorm în același pat
Mama îi dă mâncarea ei plină de dragoste așa
Că oamenii albi au hotărât ca ele 
să mănânce la mese separate
Mama ar vrea să plece nu sunt în casa lor
Dintre pomi fructiferi cu arome dulci de generații
Trecute unde a trăit toată viața dormind 
Cu fiica ei și
Ce caută ele pe o alee care nu duce nicăieri
În pijamale cu romburi
E frumos aici nu vreau la spital
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Î
n ciclul gimnazial am avut un profesor
de matematică strălucit. Se numea Oc-
tavian Muscalu și era, alături de Maria
Lazăr, cel mai bun dascăl pe care l-am

avut în acele vremuri. Relaxat, cu simțul umo -
rului, cu o mentalitate superioară și tolerant
atât cât trebuia pentru a face eficient actul di-
dactic, domnul Buti, cum îl numeau toți, făcea,
în fața clasei, niște demonstrații clare, logice,
frumoase. Evident că nu-și punea mintea și
mușchii cu noi, cum făceau alte cadre didac-
tice care umblau numai cu bâta în mână. Mus-
calu îndeplinea condiția esențială care face
dintr-un specialist un profesor foarte bun:
transforma cele mai complicate probleme
în chestiuni ușor accesibile minții elevilor.
Când preda domnul Buti o lecție, matematica
devenea brusc simplă, ușoară și plină de
poezie. Pot spune că era un profesor fără egal.
Din păcate, nu i-a fost dat să mă învețe pe tot
parcursul celor patru ani.

La liceu, în schimb, prima oră de matema -
tică a fost un adevărat șoc. Ușa s-a deschis
ca scoasă din balamale și peste noi s-a nă-
pustit un bătrân galben la față, sprinten și pus
la patru ace. Pe străzile din B. erau niște no -
roaie atât de groase, încât te puteai îneca în
ele, dar matematicianul nostru avea pantofii
curați și lustruiți, veritabile oglinzi care ne în-
torceau mutrele lungite a mirare. A fost o in-
trare în forță, așa cum făceau apostolii de
modă veche. Un contact care să ne intimideze
și să ne facă să știm cine este jupânul în clasă.
Bâtrânul cu gura încrețită într-un rictus cinic,
de neam prost, și-a smuls basca de pe cap și
aruncat-o, cu o precizie de baschetbalist, 
direct în cuierul aflat în celălalt colț al sălii de
clasă. Îndemânarea moșului ne-a luat piuitul.

- Băi, toa’și ( tovarăși - n. m. ) ! O să faceți
matematica cu mine ! a spus cel căruia îi vom
spune, convențional, nea Costică, deși în rea -
litate îi ziceam altfel. Dar tot cu nea înainte.  Cu
mine nu merge să spuneți că  Marea Neagră e
albastră ! Nu vă ține ! Scoateți caietele și no-
tați! Ăăăă... la ora de matematică trebuie să
fim.... două puncte, liniuță de la capăt....
cuminți... liniuță... atenți... liniuță... sârguin-
cioși... liniuță... să ne facem temele... ăăă... Mi
se pare mie, băiete, sau tu râzi ? s-a încruntat
nea Costică.

- Nu, dom profesor, a zis un hâtru, mi-am
amintit de ceva.

- Ți-ai amintit de ceva ? Și de ce, mă rog,
ți-ai adus aminte ?

- De o prostie, nu pot să vă zic.
- Aha, în timp ce noi facem matematică de

înaltă clasă, tu te gândești la prostii. Marș la
tablă ca să-ți aduci aminte și de matematica
pe care ai învățat-o !

Restul orei se compunea din îmbrânceli,
palme, pumni și ghionturi zdravene suportate
de elev. În răstimpuri, nea Costică îi trăgea șu-

turi nefericitului, lovindu-l cu bombeurile pan -
tofilor direct în tibie. Îl mai călca pe picioare cu
tocurile pantofilor și le răsucea în așa fel încât
să-i zdrobească metatarsienele.

- Unde am rămas ? a întrebat nea Costică
satisfăcut, după ce elevul a trecut la locul său,
târându-se, de durere, de-a bușilea.

- Două puncte liniuță de la capăt, am sărit
eu îndatoritor, iar nea Costică s-a uitat la mine
chiorâș, bănuitor.

Dar n-a mai fost vreme de răfuieli : sunase
de pauză.

- Atenție ! a urlat nea Costică. Acasă să mai
frământați voi problema de pe tablă, apoi citiți
următorul capitol și scrieți primele treizeci de
probleme !

M-am chinuit toată noaptea să fac pro -
blemele.

A două zi, nea Costică a intrat după ace-
lași ritual și a întrebat :

- Ce zi e astăzi, mă ?
- Marți, a răspuns unul.
- Eee, azi e zi de ascultat ! La tablă, crimi-

nalilor !
Și a scos în față patru-cinci inși pe care i-a

jucat în picioare toată ora. Dar tot n-am
reușit să facem măcar un exercițiu. Fiindcă
nici nea Costică n-avea idee cum trebuie să
procedăm. Cu zece ani înainte, îl învățase și pe
prietenul și colegul meu de catedră, Geo. Pe
atunci, mi-a povestit Geo, nea Costică dădea
meditații unor fete. Printre elevi era un copil
liniștit și silitor, care era mai bun la matematică
decât ceilalți. Nea Costică îi purta pică elevului
și îi spunea P. Nicolae. Era un lucru obișnuit ca
fetele meditate să nu știe nimic. În schimb, P.
Nicolae, chiar dacă nu era scos la tablă, ridica
mâna și rezolva problema, scoțându-i pe toți
din încurcătură. La notare, concluziile lui
nea Costică erau clare:

- Fetele s-au străduit la tablă și mai mun -
cesc și suplimentar, așa că o să le punem câte
un 10. Iar lui P. Nicolae îi dăm 4, că nu vrea să
mai munceacă!

Revenind la vremurile mele, trebuie să
spun că mai ridicam mâna și rezolvam câte
ceva. Nea Costică mă privea circumspect și mă
întreba  :

- Tu ce vrei să te faci, mă ?
- .....
- Ești surd ? Ce vrei să studiezi ?
- Literatura.
- Aha, ești total dezorientat. Păi, în primul

rând, trebuie să fii un geniu să iei la facultatea
aia. În al doilea rând, află de la mine că o să
mori de foame cu literatura ta. Oricum, află de
la mine, cine nu gustă din viața de student
degeaba trăiește pe pământ!

Au fost singurele lucruri pe care le-am în-
vățat de la nea Costică.

Ne explica limita în matematică, izbin -
du-se violent cu umărul de tocul ușii.

- Limita e asta, toa’și ! Nu-mi dă voie să trec
mai departe ! Uite, asta e !

Și se repezea ca nebunul în ușă, bubuind
de credea tot liceul că ne-am apucat să de-
molăm.

Abstracțiunile le elucida într-un mod stra-
niu.

- Să zicem că x e Ion și y e Gheorghe. 2x
înseamnă de două ori Ion și 3y de trei ori
Gheor ghe.

Și îi lua pe numiții Ion și Gheorghe și îi scu-
tura și îi învârtea și îi amesteca până ne năucea
pe toți !

- Băi, i-am anunțat pe colegi într-o zi, știți
că nea Costică a scos o carte ?

- Ești nebun ? Ce carte ? au sărit ceilalți.
- Ion și Gheorghe. Culegere de exerciții și

probleme.
Lecția se încheia invariabil cu aceleași cu-

vinte :
- Pentru acasă mai frământați problema

de pe tablă, luați de citit următorul capitol și
de scris primele treizeci de probleme.

- Păi, le-am făcut, dom’ profesor, mințeam
eu, sastisit.

- Atunci făceți-le de la sfârșit către început!
- Le-am făcut și așa, plusam eu.
- Nu-i nimic, rezolvați-le din cinci în cinci !
Avea informatori și îi teroriza pe cei care își

exprimau îndoielile în legătură cu capacitățile
sale științifice. În mod neașteptat, de la o
vreme am început să fiu răsfățat de nea Cos-
tică. Îmi băteam joc de el, dar o făceam într-un
mod ironic, lăudându-l.

- Bă, al dracu prost, nea Costică ăsta! Nimic
nu știe, a spus un coleg, oprindu-se lângă
banca mea, după o oră de matematică.

Rămăsesem așezat, încercând să-mi adun
gândurile, după ce îmi dădusem seama că nu
voi învăța niciodată matematică de la nea Cos-
tică.

- Ba e foarte deștept, am spus eu în bătaie
de joc. N-ai văzut câtă filosofie are în cap ?

Chiar de a doua zi, colegul a început să fie
dumicat mărunt, în timp ce mie, dacă ridicam
o dată mâna, nea Costică îmi punea 10 (el care
nu dădea note peste 8, dacă nu făceai medi-
tație cu el ! ) și preciza:

- Ăsta nu e un tembel ca voi, ceilalți! E un
element eminent și va ajunge departe! Este
exponentul vostru !

Am întrebat cu voce tare, într-o pauză,
dacă știe cineva de ce l-a cuprins pe nea Cos-
tică dragostea față de mine. Și atunci s-a
apropiat o fată și mi-a mărturisit că e nepoată-
sa și că i-a povestit zbirului că îl laud la tot
pasul !

Într-un rând s-a îmbolnăvit și câteva săp-
tămâni a venit, în locul lui, o doamnă drăguță,
micuță, blondă. Se numea Cornelia Neagu. În
prima oră cu noua noastră profesoară am dat
teză. Așa era planificată. Am luat, ca de obi-

1. De ce nu am învăţat matematică
2. Cu tristeţe, despre mandalaciŞerban Tomşa
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cei, cea mai mare notă din clasă : un 5 glorios,
în condițiile în care nimeni nu depășise nivelul
lui 2. A fost singurul 5 din cariera mea de elev.

Cornelia Neagu explica lecția în zece mi -
nute și mi se părea că matematica era cea mai
frumoasă și cea mai ușoară disciplină. Era
fascinație pură. Probabil că dacă aș fi făcut cu
ea matematica, aș fi ajuns un alt Grigore
Moisil! Glumesc, desigur. Într-o zi mi-am uitat
caietul de teme acasă și, întâmplător, am fost
scos la tablă. Fără să stau prea mult timp pe
gânduri, am înhățat caietul unui coleg și l-am
prezentat ca fiind al meu. Profesoara ne dădea
fix două probleme și în ziua următoare ne
punea să le rezolvăm la tablă. În paralel,
corecta și caietul. Am făcut imediat proble -
mele, numai că lucrasem după o altă metodă
decât cea utilizată de proprietarul caietului.

- Să vedeți că-l prinde pe Gigi cu cioara
vopsită, și-au dat cu părerea cei din bănci.

Cornelia Neagu a terminat de examinat
tema și și-a aruncat ochii pe tablă.

- Se vede că știi matematică, a zis ea. Poți

să lucrezi problemele după metode variate.
Zece, mulțumesc !

Am făcut umanul și din clasa a XI-a n-am
mai dat ochii cu nea Costică.

Voi încheia cu două scene petrecute mulți
ani mai târziu, cum ar spune Marquez.

Fostul elev P. Nicolae, devenit între timp
un profesor de matematică foarte apreciat, l-a
văzut la o coadă, în București, pe bătrânul
dascăl nea Costică, ieșit la pensie și dornic să
apuce niște adidași, cum li se spunea pi-
cioarelor de porc. P. Nicolae s-a apropiat de
moșneag plin de respect și l-a salutat, în-
clinându-se până la pământ.

- Salut, a răspuns cu acreală nea Costică,
întorcând capul în altă direcție.

- Dom’ profesor, nu știu dacă mă re-
cunoașteți, dar eu..

- Nu te cunosc, i-a tăiat-o, scurt, boșorogul.
-...dar eu sunt un fost elev de-al dum-

neavoastră...
- Și ? Ce e cu asta ? Vrei să-ți dau ceva ? Vax

albina !

- Nu, nu, vreau să vă spun că datorită fap-
tului că ați fost un profesor extraordinar și
m-ați învățat matematică, am ajuns și eu pro-
fesor de aceeași materie !

- Rahat cu apă rece ! a zis băboiul didac-
tic. Ce mare brânză e că ai ajuns și  tu profesor
? Ehe, unii dintre elevii mei au ajuns și inspec-
tori, să știi !

Și i-a întors spatele discipolului său.
Prin 92 am văzut la tv o scenă care m-a

făcut să tresar. Un bătrân, în care am recunos-
cut pe nea Costică, bestecăia din mâini și se
agita pe o arătură. Era autorul unei invenții ne-
mai auzite, spunea reporterul. Desființase gar-
dul dintre gradina sa și gospodăria  fratelui
său, iar în spațiul respectiv putea să mai cul-
tive două rânduri de ardei! Epocală con-
tribuție la dezvoltarea legumiculturii !

Mare om a fost nea Costică, Dumnezeu
să-l ierte !  Dar eu, un prost incurabil, n-am
reușit să învăț niciun pic de matematică de la
el.

A
m avut un prieten care nu suporta mandalacii. Am aflat
târziu că, în zonă, cuvântul mandalaci denumește mân-
carea de cartofi. Acțiunea se petrece prin anii ‘60 ai se -
colului trecut. Amicul meu era elev și stătea la căminul

liceului din Bolintin-Vale.  Acolo lua și trei mese pe zi. Asta, firește, dacă
n-apuca vreun ghiolban să-i scuipe în farfurie și să-l lase fără porție.
Noaptea, patruzeci de interni dormeau de-a valma, în singurul dormi-
tor disponibil. (Un deceniu mai târziu, în clasa a IX-a, am încercat și eu
experiența asta doar două săptămâni și m-am îmbolnăvit.) În baraca
aia se petreceau lucruri incredibile, demne de pușcăriile din vremurile
noastre. Voi spune doar că erau discipoli care fumau și se masturbau
toată noaptea. În răstimpuri le puneau”poște” celor mai mici,  care
adormeau devreme. ”Poștele” erau șomoioage de hârtie, aprinse, in-
troduse între degetele picioarelor. La cantină rămăsesem înscris și eu,
era obligatoriu pentru a putea primi bursa de merit, dar nu mai  tre-
ceam pe acolo decât pentru a vedea meciurile televizate. Preferam să
rabd de foame. Directorul  instituției era un profesor de matematică,
fost teolog îmbătrânit în rele, neavând nicio treabă cu disciplina pe
care o preda și, desigur, nici cu teologia.  Era slab, pleșuv, vânăt la față,
cu o gură de sadic și foarte vioi pentru vârsta sa. Ca să aveți idee de în-
fățișarea sa, gândiți-vă la Dan Voiculescu. Directorul trecea din când în
când pe la internat, să vadă cum stau lucrurile. Cu resturile rămase de
la masa copiilor hrănea o turmă de porci, dar nimeni nu gustase șori-
ciul sau friptura. Îi alinia pe căminiști în careu și întreba :

- Ia spuneți, bă, ce nu vă convine?
- Glăsuiți, tovarăși elevi!
Nu prea îndrăzneau să zică nimic, fiindcă după aia erau batjocoriți

o oră întreagă. Dascălul avea o ironie groasă, urâtă, mocirloasă.
Într-o zi, studioșii văzură că directorul era bine dispus. Își îm-

bunătățise și stilul cu care se adresa turmei. De obicei vorbea ca un
filosof popular, din topor. Era o traistă cu pilde de doi bani și cu
proverbe inventate chiar de el. ( ”Cine se spală cu apă rece e mereu sănă-
tos.”” Dacă vrei să știi cine este un om, uită-te la el cum se scoală
dimineața!” etc. ) De data asta era binevoitor.

- Ia spuneți, băiețași, ce nu vă convine vouă aici?
Ei se codeau.
- Spuneți, spuneți, că d-aia vin mereu p-aci, să vă rezolv vouă pro -

blemele! Sunteți ca și copiii mei și e datoria mea să vă apăr!
Atunci S., viitorul meu coleg și amic, a prins curaj :
- Dom’ director, nu vrem să ni se mai dea mandalaci!
- Așa, așa, foarte bine! Scria tovarășe Z.: „Să nu se mai dea man-

dalaci elevilor!”

Tovarășul Z. era pedagogul căminului, un tânăr care se aținea înain-
tea profesorilor cu carnețelul și cu pixul în mână, gata în orice clipă să
noteze ordinele aruncate de superiori.

- Și ce-ați vrea voi să vi se dea, copilași? a întrebat mai-marele.
Adunarea s-a însuflețit.
- Vrem friptură de porc!
- Și șorici!
- Așa, așa, foarte bine! Scrie tovarășe Z.: „Să li se dea elevilor șorici

și friptură de porc!” Ce mai vreți?
- Cârnați!
- Sos de roșii!
- Pastramă!
- Sarmale cu mămăligă!
- Scrie, tovarășe Z.!
- Piftie!
- Tobă!
- Costițe prăjite!
- Plăcintă de mere!
- Dulceață de căpșuni!
- Prăjituri!
- Scrie, tovarășe Z.!
După ce au pomenit toate bunătățile pământului, iar Z. a folosit

mai mult de jumătate din agenda sa, tartorul a spus :
- Ați văzut că vă satisfac toate doleanțili? Credeați că eu sunt duș-

manul vostru? Noooo! Sunt părintele vostru cel bun, tovarăși elevi!
A făcut stânga-mprejur, militărește, și s-a îndepărtat sprinten, cu

pas elastic.
Băieții n-au dormit toată noaptea, gân dindu-se la răsfățul culinar

care va urma. Cu ce se va începe? se frământau ei. Ce surpriză ne va
face dom’ director?

A doua zi au fugit cu noaptea în cap la cantină. La ghișeu, o
bucătăreasă ursuză le-a trântit în farfurie câte un polonic de terci gal-
ben.

- Ce e ăsta? a întrebat un flămând, uluit.
- Nu vezi? Ești orb? Mandalaci!
- Mandalaci de dimineață? Vorbisem cu dom’...
- Hai, mută măgaru’! Următoru’!
Să fi uitat directorul să-i anunțe pe cei de la cantină? Își frământau

băieții mintea. S-o fi gândit să facă mai întâi provizii de alimente bune?
La prânz au primit un singur fel: mandalaci. Seara, tot mandalaci.

Atunci au înțeles. Au mâncat mandalaci o lună încheiată. Când li s-a
dat fasole bătută, au crezut că sunt în rai.
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„E mai la îndemână să interpretezi in-
terpretările decât să interpretezi lucrurile;
sunt mai multe cărți despre cărți decât
despre orice alt subiect; nu facem decât să
ne adnotăm între noi.”

Aceste vorbe, pe cât de înțelepte, pe
atât de adevărate (sau viceversa…), apar-
 țin domnului Michel Eyquem de Mon-
taigne și datează de aproape cinci secole.
Vi se pare că s-a schimbat ceva între timp?
Mie, dimpotrivă. Epidemia  s-a extins,
parcă, devenind un soi de paremiologie
intelectuală generală: acum toată lumea
știe și acceptă că nu numai cărțile se fac
din cărți, ci și muzica din muzică, filmele
din filme etc., etc.  Până și rețetele origi-
nale de sarmale și mititei se fac din alte re-
țete originale de sarmale și mititei.

Ce noroc pe anticii care, în absența
unei bibliografii corespunzătoare, au tre-
buit să ia majoritatea lucrurilor cu înțele-
gerea de la început. De unde și rezul- 
tatele…

*
Tatăl meu a murit în jurul vârstei de 29

– 30 de ani, când fiul care i-am devenit
(fără a fi avut norocul să mă cunoască în
calitate de copil, adolescent, tânăr etc.)
abia încropise nouă luni sau ceva de genul
ăsta – războiul… Dar nu despre  o  dramă
familială va fi vorba în rândurile urmă-
toare, ci despre o dilemă personală de cu
totul altă natură. 

Bref: deloc singurul pe acest pământ,
m-am  întrebat și eu, în repetate rânduri,
dacă în acest univers – ori  în altul, n-are a
face – va fi existând sau nu lumea cea-
laltă? Nu intru în detalii, înțelegeți la ce mă
refer. Dacă răspunsul e nu, să fim noi să-
nătoși: asta e situația…  Dar dacă e,
cumva, da? Dacă lumea cealaltă există și
ea este populată, conform tradiției, de toți
cei care-i trec hotarul acesteia – și anume
la etatea la care fiecare dintre ei dă ortul
popii?

În cazul acesta, tata are și dincolo tot
29 – 30 de ani, iar eu, cel pe care l-a lăsat
pe-aici un boț de humă însuflețită, vorba
lui Creangă, voi fi un bătrân de 70, 80 sau
poate chiar 110 de ani – depinde de ge-
nerozitatea Celui de Sus. Încerc să-mi în-
chipui că destinul postum al amândurora
ne va încrucișa pașii pe o potecuță din pa-
radis sau infern – depinde cum vom ieși
din malaxorul Judecății de Apoi. Și iată o

scenă în fața căreia imaginația mea se
blochează complet și ireversibil: un ho-
dorog cvasi-centenar adresându-se unui
tânăr în floarea vârstei cu un „tăticule” res-
pectuos,  iar junele mângâindu-l părin-
tește pe creștet pe bătrânul perplex și
spunându-i „fiul meu drag, cât mi-am
dorit să te văd jucându-te în grădina casei
noastre…”.

Poate că, totuși, lumea cealaltă nu
există… 

*
Mai aproape de zilele noastre, un alt

Michel – Paul, Foucault – ne avertizează,
în Surveiller et punir (1975), că nu există cu-
noaștere inocentă pentru că, ne place sau
nu, cunoașterea și puterea se contami-
nează reciproc. Zice post-modernul în
cauză: „…Nu activitatea subiectului cu-
noașterii este aceea care produce cunoș-
tințele – fie ele folositoare sau potrivnice
puterii –, ci puterea-cunoaștere, procesele
și luptele ce o traversează și din care ea se
constituie sunt cele care determină for-
mele și domeniile posibile ale cunoaște-
rii.” Îl contrazice cineva?

*
În Scrisoare despre umanism (1946),

Martin Heidegger ne aduce aminte câteva
adevăruri nu foarte confortabile ca de
exemplu: „Înainte de secolul al XVIII-lea,
omul nu exista. (…) Omul este o creatură
de dată foarte recentă, pe care demiurgia
cunoașterii a fabricat-o cu mâinile sale, cu
mai puțin de 200 de ani în urmă…”

Bun, pentru rigoare, mai adăugăm la
această scurtă istorie (Gopo) încă aproa -
pe trei sferturi de veac. E, parcă, totuși
prea puțin pentru cât de repede crea-
tura în cauză își edifică sfârșitul din
bube, mucegaiuri și noroi – în traducere
liberă: orori, ferocitate și nelegiuiri sinu-
cigașe. Nici dinozaurii n-au lucrat cu
atâta spor la propria iremediabilă pieire
ca această cea mai atroce dintre speciile
animaliere găzduite până acum  de pla-
neta Pământ.

*
A trăit 40 de ani așa cum învățase din

cărți: ca și când fiecare zi a vieții lui ar fi
fost ultima. Cea mai anostă dintre ele s-a
dovedit aceea în care chiar a murit.

*
„Viața, în general, e o mare pierdere de

vreme”, dixit Alexandr Zinoviev, autor de
cărți cu titluri precum Homo Sovieticus,
Evanghelia după Ivan, Nu libertate, nu ega-
litate, nu fraternitate, Catastroika și, în fine,
dar nu în ultimul rând, Fără iluzii…

*
Într-un număr anterior al revistei, în-

cercam să argumentez de ce mi se pare
aberant ca indemnizațiile parlamentarilor
de la putere și ale celor din opoziție să fie
egale sau foarte apropiate: pentru că,
într-un exercițiu legislativ oarecare, primii
trebuie să-și asume tot ceea ce înseamnă
administrarea țării, iar secunzii (mai) ni -
mic. Învolburarea politică de după alege-
rile europarlamentare recente mi-a adus
o indenegabilă confirmare a opiniei. Pe
fondul victoriei la urne a opoziției – care
prefigura un probabil succes al moțiunii
de cenzură grabnic și firesc introduse –
unul dintre partidele semnatare ale aces-
teia declară  că, de fapt, el nu vrea la gu-
vernare. Uite-așa! Și de ce-ar vrea să se
spe tească  muncind ca prostul, tocindu-și
creditul politic și, poate, chiar divulgân -
du-și incompetența  când,  rămânând în
opoziție, la sfârșitul lunii la teșcherea se
adună tot atâția marafeți? Sună cinic? Po-
sibil. Ce-ar fi să lăsăm, însă, literatura,
domnilor? Trăim  în epoca pragmatismului
fără culoare politică, nu-i așa?! Păi atunci
s-o facem onest și până la capăt!

*
Parafrază la Günter Grass: America

este locul în care oamenii regăsesc tot ce
n-au pierdut vreodată…

*
Interviu cu un june regizor român de

film apărut de curând în paginile unui
hebdomadar. După ce-l parcurg, dintr-un
fel de curiozitate ușor morbidă, număr în
text nu mai puțin de 16 „bă” (cu varianta
„băi”). Asta dacă nu mi-o fi scăpat vre -
unul și fără a mai pune la socoteală
„băi”-ul din titlul cu litere uriașe de pe
prima pagină.

Cine crede că stilistica autorului inter-
viului m-a șocat e oarecum în eroare.

La concurenţă cu dinozaurii
Gelu neGreA

���
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Motto: „Ce puteam face? 
Nu puteam fi de cealaltă parte a lagărelor de concentrare”.

Albert Camus

C
u structura lui de etern eretic, Miron Radu Paras -
chivescu a fost permanent à rebours față de curentul
dominant – establishment și mainstream. Era acesta
modul lui natural de a-și manifesta independența

spiritului și de a trăi iluzia libertății – libertatea de a gândi și de a
exprima această gândire. În spiritul avangardei culturale și
politice, el a găsit motivația perfectă pentru a-și afirma opoziția
și insurgența. Înțeleasă ca situare/privire înainte, devansare a
epocii, avangarda i-a oferit spiritul ei și motivația atitudinii
insurgente, ceea ce l-a situat într-o opoziție permanentă, o
negare ireverențioasă a ordinii. În democrația interbelică, s-a
afișat ca opozant al ei, aderând, în 1933, la un partid aflat în
clandestinitate – partidul comunist. După 1945, are, pentru scurt
timp, euforia victoriei personale în raport cu ordinea societății.
Nu era, însă, suficient dumirit. Când s-a dumirit, la începutul
anilor ‘50, deși nu avea cunoștință de gulagul românesc, spiritul
lui liber începe, înaintea altora, să simtă lanțul. Se așază, din nou,
à rebours, acum față de comunism.

În noua epocă de după 1945, Miron Radu Paraschivescu
intrase, cu tot entuziasmul de care era capabil, însoțit de aura de
ilegalist ca de o coadă de cometă. S-a visat, poate, în această
ipostază, un reformator. Toate actele lui negativiste și de negare
– atacul furibund împotriva lui Tudor Arghezi, de exemplu, ar
putea da o idee despre revoluția permanentă pe care o visa și o
aplica în literatură, pentru a-și evidenția atitudinea și gândirea
avangardiste, înainte de a fi comuniste. Chiar înscrierea lui în
partidul comunist, fără carnet de membru, ține de imposibili -
tatea de a se adapta unei ordini, unui establishment. El nu a fost
un comunist autentic, ci, mai degrabă, un simpatizant, menți -
nându-se mereu la suprafața lucrurilor și a evenimentelor. În
1947, era în mulțimea care aplauda abdicarea regelui, spunând,
alături de alții, un mulțumit „Adio, Majestate!”. Acesta ar putea fi
considerat un act de adeziune.

Pentru a-l situa corect în timpul ce i s-a dat, ar trebui
clarificate conceptele de rezistență și disidență. Miron Radu
Paraschi vescu se situează într-o ecuație cu mai multe, dacă nu
necunoscute, cel puțin nebuloase: adeziune-opoziție-disidență-
rezistență. El nu a fost un rezistent, întrucât niciodată, nici chiar
în perioada supravegherii lui de către Securitate, nu i-a fost
amenințată libertatea. A fost, mai degrabă, un disident, unul din
interiorul partidului, care a înțeles, înaintea altora adevărata
turnură a ideologiei comuniste, cu marja ei de demagogie, cu
pericolele generate de indivizi ignari și crapuloși care afișau
masca virtuților comuniste și comunizante.

Rezistența românească a existat – o rezistență politică, alta
culturală, reunind, în credința luptei drepte pentru țară și viitorul

ei, oameni simpli și personalități ale elitei intelectuale, legați
spiritualicește în dorința de a salva țara și națiunea de un mare
pericol. Nu a avut, poate, vizibilitatea Rezistenței franceze,
neavând același context social-politic. Francezii și-au apărat
patria amenințată, invadată de agresor. Victoria în cel de-al
Doilea Război Mondial, i-a adus în prim-planul atenției și prin
intransigența manifestată față de colaboraționiști.

Rezistența românescă a avut ca fundal o altă perioadă și un
alt tip de război: Războiul Rece. De aceea, rezistența acelor
oameni, într-o țară în care, aparent, era pace, dar care, de fapt,
era o țară ocupată, căreia i s-a impus forțat o ideologie străină
de interesele maselor, putea să pară o agresiune față de ordinea
de drept și, de aceea, înăbușită. De altfel, orice formă de
rezistență sau de opoziție era repede contracarată de forțele
opresive ale statului.

Care este sensul conceptului de rezistență? La modul gene -
ral, cu referire la Rezistența franceză (cf. Wikipedia) și după
mo delul ei, Rezistența reprezintă numele generic pentru toate
mișcările clandestine care, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, au continuat lupta contra Axei și a colaboraționiștilor
francezi până la data de 22 iunie 1944 – ziua eliberării. Henry
Michel definea Rezistența ca fiind „totalitatea bătăliilor purtate în
numele libertății patriei și a respectabilității umane” împotriva
ocupantului și a colaboratorilor lui.

Două aspecte sunt relevante în legătură cu activitatea
Rezistenței franceze, ținând de motivația luptătorilor. Ea este,
deopotrivă, o reacție națională contra ocupantului străin și o
„luptă militară pentru independența patriei”, pe de o parte, iar, pe
de alta, o „luptă politică și morală împotriva nazismului”, contra
dictaturii, rasismului și deportărilor, ceea ce poate explica
prezența unor germani în rândurile Rezistenței franceze și
organizarea unei mișcări de rezistență a antifasciștilor germani
între 1942 și 1944. În cadrul acestei mișcări morale, trebuie situate
Mișcarea împotriva rasismului și pentru prietenie între popoare care
publica La Fraternité și J’accuse sau rețelele creștinilor aflate la
originea organizației Témoignage Chrétien. Tot în cadrul acestei
componente morale poate fi situată și rezistența troțkistă
franceză ca și unitățile spaniole de gherilă din sud-vestul țării.
Rezistența implică, așadar, două componente: una politică, alta
morală.

Olivier Wieviorka, istoricul Rezistenței franceze, considera că
Rezistența poate fi luată în considerație după o logică a
războiului, de care sunt legate rețele conspirative și conflicte
armate sau după o logică a ocupației, căreia îi corespund miș -
cările și formele de luptă civile. Rezistența românească se înscrie
în logica ocupației, derulându-se pe fundalul Războiului Rece.

A vorbi despre Rezistența românească e ca și cum ai fi într-o
pădure-labirint. Cărările sunt greu de aflat, dacă nu hățișuri
descurajante. Complexitatea temei necesită o abordare detaliată.
A făcut-o, într-o carte publicată în 2011, Imelda Chința, Literatura

Miron Radu Paraschivescu - 
adeziune, opoziţie, disidenţă, rezistenţă

AnA dobre

Continuăm în acest număr, publicarea lucrărilor prezentate la Colocviul 
Filialei București Critică-eseu, a Uniunii Scriitorilor, 30 maritie 2019
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Rezistenței în totalitarism. De asemenea, Sanda Cordoș în Lumi
din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română postbelică
(2012). Aș adăuga efortul constant al istoricului Marius Oprea,
din lucrările căruia rețin Chipul morții: dialog cu Vladimir Bukovski
despre natura comunismului (2005) și Adevărata călătorie a lui
Zahei: V. Voiculescu și taina Rugului Aprins (2008). O carte tulbu -
rătoare prin adevărul ei privind sufletul românesc în furtunile
istoriei este cea a lui Ion Ogoranu, Brazii se frâng dar nu se îndoiesc
(2001), alta a Aurorei Liiceanu, Rănile memoriei. Nucșoara și
rezistența din munți (2016). Aurora Liiceanu citează, printre altele,
două alte lucrări importante pe această temă: Alina Mungiu-
Pippidi și Gérard Althabe, Secera și ciocanul. Scornicești și
Nuc șoara. Mecanismul de aservire a țăranului român (2002) și
Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu, Luptătorii din munți: Toma
Arnăuțoiu. Grupul de la Nucșoara. Documente ale anchetei
procesului, detenției (1997).

Rezistența românească (6 martie 1945-22 decembrie 1989)
este, așadar, o formă de opoziție, de inaderență la un sistem,
constând în faptul de a rezista oricărei tentații venite din partea
cântecului de sirenă al Puterii. Imelda Chința propune mai multe
teme subiacente: rezistență vs supraviețuire, rezistență prin cultură,
rezistență la totalitarism prin literatură, povestire factuală vs
povestire ficțională. Rezistența românească a avut complexitatea
și specificul ei, date de contextul social-politic în care s-a
manifestat. Se poate vorbi de o rezistență activă, de alta pasivă,
reflexivă, de supraviețuire ca și de una mistico-religioasă. Pentru
Aurora Liiceanu, realitățile psihologice care au caracterizat
spațiul românesc în perioada comunistă au fost: teroarea (anii
1945-1964, considerați „anii terorii”) și obediența (1964-1984, „anii
obedienței”). În acest context, Nucșoara, fără a fi un fenomen
izolat, se definește ca un simbol al rezistenței față de comunism. 

În Întoarcerea huliganului, Norman Manea vorbește și de
rezistența prin lectură, o rezistență existențială, în condiții pe care
le aseamănă cu blocada Leningradului în cel de-al Doilea Război
Mondial: „Adevăratul test de supraviețuire, în apartamentul
neîncălzit al vechiului imobil de lângă Parcul Cișmigiu, erau
iernile. Ca în blocada Leningradului, în cel de-al Doilea Război
Mondial, se putea rezista și în România socialistă prin lectură”.
Despre acest „citit nevrotic” vorbește și Simona Popescu, o
lectură pe care Ana Blandiana o punea în legătură cu nevoia de
libertate interioară. Acest „cititor condamnat la lectură”, după
formularea inspirată a lui AL. Cistelecan, trăiește iluzia libertății,
pe care Matei Călinescu o descria și o explica astfel: „A citi într-o
lume totalitară e aproape același lucru cu a citi în închisoare –
atunci când paznicii o îngăduie. Lectura care rezultă e în același
timp riguroasă, atentă (cărțile demne de citit, relativ puține, sunt
supuse unei lecturi profunde, intensive) și proiectivă – în sensul
că cititorul proiectează în text propriile aspirații secrete, dorințe,
gânduri, teorii”. Sugestii interesante oferă în acest sens, al
rezistenței defensive, și Sanda Cordoș în Lumi din cuvinte.

Că Rezistența românească nu a fost un fenomen izolat o
dovedește și cartea Isabelei Brănescu, Om aproximativ (2019),
carte care, într-o compoziție mixtă, ficțiune și nonficțiune, re -
constituie anchetele, procesul și anii de detenție ai antecesorului
său Nicolae Robu care a trecut prin infernul gulagului românesc
într-o detenție de 17 ani (1947-1964).

Paralel cu noțiunea de rezistență sau integrată acesteia, apare
tema disidenței, disidența marcând, conform dicționarului,
deosebirea de opinii a unei persoane față de o majoritate,
colectivitate sau organizație din care face parte. Așadar, disidentă
este o persoană care își face publice (s.n.) părerile, opiniile,

convingerile, inclusiv politice sau doctrinare, diferite de colec -
tivitatea sau organizația etc. din care face parte sau de ale
majorității.

În prezent, termenul disidență este folosit pentru a desemna
persoanele cu opinii opuse celor ale unui regim totalitar care
devin opozanți ai acestuia. Acest sens politic a început a fi utilizat
în 1940 în legătură cu proliferarea sistemelor totalitare, în special
cu referire la Uniunea Sovietică.

Fiind un act de nesupunere, de negare a ordinii, care se
consideră de drept, toți acești opozanți – rezistenți și/sau disidenți
au suferit consecințele curajului lor civic. Au fost marginalizați,
ostracizați, arestați sau forțați să se exileze – dr.Ion Vianu, de
exemplu, la noi; A. Soljenițîn și Vladimir Bukovski în Rusia,
internați abuziv la psihiatrie; alții chiar lichidați – cazul Gheorghe
Ursu.

Într-o listă a postului de radio Europa liberă, făcută publică
puțin după 1989, printre disidenții Gabriel Andreescu, Ana
Blandiana, Geo Bogza, Mihai Botez, Liviu Cangeopol, Al.
Călinescu, Doina Cornea, Dan Deșliu, Mircea Dinescu, Mircea
Iorgulescu, Mariana Marin, Dumitru Mazilu, Aurel Dragoș Mun -
teanu, Dan Petrescu, Andrei Pleșu, Lucian Raicu, Mihai Stănescu,
Gh. Ursu, Paul Goma, Dorin Tudoran, Silviu Brucan etc. apar și
Sorin Toma (detractorul notoriu al lui Tudor Arghezi, directorul
Scânteii între 1948-1960, pe care, se pare că nu doar oamenii, dar
și istoria l-a iertat...) și Miron Radu Paraschivescu.

Rezistența la comunism și disidența sunt noțiuni diferite,
întrucât rezistența ține de atitudine, în timp ce disidența de
exprimare. Rezistența se referă, în opinia mea, la aceia care nu
doar s-au opus sistemului, ci au încercat să se constituie, să se
organizeze în mișcări clandestine. În acest sens, sunt și rămân
rezistenți toți cei care au luptat în munți, definindu-se printr-o
rezistență activă, suferind dezastruos consecințele răzvrătirii lor.
A existat și o rezistență morală, defensivă. Lucian Blaga, de
exemplu, este un rezistent singuratic, pasiv, autentic, însă,
asumân du-și ostracizarea socială până la sfârșitul vieții. Romanul
postum Luntrea lui Caron este printre puținele romane de sertar.
De o verticalitate care poate fi oricând un model exemplar al
demnității umane în tragismul existenței ca zeitate înlănțuită de
circumstanțe, lui Lucian Blaga îi poate fi alăturat și ucenicul lui
Ion. D. Sîrbu, cel care afirma întotdeauna că nu cedează, că
„moare cu ei (comuniștii, n.n.) de gât”.

Rezistența față de sistem i-a dus la ani grei de detenție pe
membrii Rugului Aprins: Sandu Tudor, Roman Braga, Benedict
Ghiuș, Dumitru Stăniloaie, Sofian Boghiu, Arsenie Papacioc,
Adrian Făgețeanu, V. Voiculescu. În cartea sa despre V. Voiculescu,
Marius Oprea descrie astfel anii ‘50: „România acelei vremi
semăna cu anii Marii Terori sovietice, în care până a gândi
împotriva regimului, chiar fără a face anume ceva împotriva lui,
devenea, mai devreme sau mai târziu, o vină de moarte”.

Pe acest fundal generalizat al terorii și suspiciunilor, în care
victimă a fost însuși adevărul, se afirmă ceea ce ar putea fi numită
disidența lui Miron Radu Paraschivescu, autorul Jurnalului unui
cobai, operă de sertar, care cuprinde perioada 1940-1954.

Disidența și/sau rezistența lui Miron Radu Paraschivescu are
luminile și umbrele ei, urmând un traseu sinuos: adeziune-
opoziție-disidență-rezistență. Cu un trecut de ilegalist – intrase în
1933 în rândurile partidului, fără carnet de membru, însă, în
condițiile în care partidul ajunsese la putere, Miron Radu
Paraschivescu își luase dreptul de a aspira la o ascensiune socială,
dacă nu politică. Lucrurile nu s-au desfășurat așa cum și-ar fi dorit
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el. Principalul obstacol a fost el însuși, cu firea lui bizară, cu
iraționalități de comportament, pe care, e posibil să nu le fi
înțeles nici măcar el însuși. Acestor demonisme imposibil de
stăpânit, li s-a adăugat boala – epilepsie temporală, de la care i-a
venit porecla de „Miron nebunul”. Miron Radu Paraschivescu era
un excentric, în felul de a gândi, de a se comporta, ceea ce oripila
spiritul cuminte al celor din partid, care se ascundeau în spatele
măștii de bonhomme, adoptând poziția omului care face ce
trebuie. MRP nu făcea niciodată ceea ce trebuie...

Nonconformist, mereu à rebours față de orice și oricine ar fi
putut reprezenta o autoritate, etern eretic, Miron Radu Paras -
c hivescu era răzvrătitul ingenuu. Cred, de aceea, că nu con- 
vingerile l-au dus, în 1933, în rândurile UTC-ului, ci nevoia de
frondă, rămășiță a spiritului avangardist. Urmare a acestei poziții,
în anii ‘30, colabora la toate publicațiile de stânga: Era nouă a lui
N.D.Cocea, Facla, Cuvântul liber, Meridian, Societatea de mâine,
Korunk, Azi, Lumea românească, Reporter.

După război, rămâne cunoscut ca om de stânga, având
legături cu partidul, fiind bun prieten cu alți stângiști: George
Ivașcu, George Macovescu, Gh. Dinu, Octavian Neamțu, Dumitru
Banu, Gogu Rădulescu, Manea Mănescu. Dându-și seama că a
ratat ascensiunea politică, Miron Radu Paraschivescu se dăruiește
cu totul literaturii. Visa o revistă proprie în care să susțină și să
promoveze tineri talentați. Povestea vorbei a fost șansa lui. Așa s-a
născut legenda descoperitorului de talente. Oniriștii – Leonid
Dimov, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, George Almosnino, Vintilă
Ivănceanu, Dumitru Țepeneag, Iulian Neacșu, sunt o creație a
spiritului disident al lui Miron Radu Paraschivescu. În jurnalul său,
Un român la Paris, D. Țepeneag consemna că MRP era „un fel de
baliză pentru înotătorii împotriva curentului, era un om în care
puteai avea încredere, la care te puteai duce, acolo, la el, la Văleni,
în care puteai spera, chiar dacă te dezamăgea parțial după aceea”. 

Cele două dosare de urmărire, Anonimul și Văleanu, întocmite
de către Securitate, aflate în arhiva CNSAS, consemnează această
latură a activității lui disidente. Ceea ce îi uimea pe urmăritori era
trecerea lui de la atitudinea de aderent (le insufla tinerilor „idei
democratice, îi învăța să aprecieze literatura și arta sovietică, le
vorbea despre poeții de stânga din Occident, îi ajuta să învețe a
repudia misticismul, literatura patriotardă antonesciană etc.”) la
cea de opozant.

Legenda lui Miron Radu Paraschivescu ca rezistent și/sau
disident este o creație a tinerilor pe care i-a ajutat să debuteze,
insuflându-le spiritul insurgent al opoziției, și care s-au simțit
datori moral să-i cultive latura de revoltat, de bătrân eretic.
Jurnalul este el însuși un mit care-l transformă într-un opozant
important al regimului, căci avea curajul, la acea dată, de a spune
adevăruri știute de toți, dar obnubilate într-o conspirație a tăcerii.

Poziția sa față de partid și față de oamenii lui îi crea avantajul
obiectivității. Fără a avea obligații generate de gherliruri, de
stipendii etc., el își permitea să spună ce gândește, convins că
tovarășii nu-l vor închide. Era un curaj pe care Miron Radu
Paraschivescu și l-a permis mereu și pe care-l concretiza prin
continue gesturi de frondă. O primea la Văleni, de exemplu, pe
fosta soție a lui Lucrețiu Pătrășcanu, Elena Pătrășcanu Veakis,
când toată lume îi închidea ușile. E un gest care-l înnobilează,
căci alții – Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Zaharia Stancu,
Mihai Beniuc, au refuzat familiei lui V.Voiculescu, închis la 73 de
ani, orice ajutor, pentru a-i fi îmbunătățite condițiile de detenție
sau pentru a fi eliberat. 

Împreună, grupul Miron Radu Paraschivescu, Elena Pătrăș -
canu Veakis și Iannis Veakis, Paul Anghel, „legionarul” Gabriel

Pamfil, medicul de la Timișoara care-l trata, formau un fel de
rezistență fără sorți de izbândă. Se autoiluzionau că pot schimba
ceva. Afișau în exterior adeziunea, rămânând ei înșiși în cercul pe
care-l credeau intim, în permanență suspecți, priviți cu sus -
piciune, ca adevărați paria, marginalizați, în imposibilitatea de a
se realiza profesional, cu un profund sentiment al ratării, într-o
relație tragică cu sistemul care le influența devenirea. Ei
alcătuiesc astfel de enclave, iar realizările spiritului le întrețineau
iluzia că realizează ceva nu pentru prezentul îngenuncheat, ci
pentru viitorul eliberator. Acest ceva întreține o mișcare
subterană de rezistență la rău care va triumfa abia în decembrie
1989.

Incapabil să mintă, înțelegând în modul său personal
noțiunea de libertate, Miron Radu Paraschivescu ilustra calitatea
de om autentic, un om care nu intra în grila de modele a par -
tidului, motiv pentru care, încă din 1954, când era consemnat
pentru „manifestări violent dușmănoase” la adresa regimului și a
Uniunii Sovietice, a fost urmărit non-stop de Securitate. Pentru
noua orânduire, un individ ca Miron Radu Paraschivescu, cu
atâtea bizarerii, nu putea constitui un model de om nou. Nu este
și nu putea fi un instrument, era greu de controlat, căci nu
suporta din fire nici un fel de autoritate, cum în copilărie nu
suporta autoritatea maternă. Miron Radu Paraschivescu era
mereu vulnerabil, avea o inocență incriminantă. El nu era
considerat atât de periculos încât să fie arestat, dar nici atât de
inocent încât să fie lăsat în pace. Era supus, de aceea, urmăririi
prin toate mijloacele: telefon interceptat, informatori dintre cei
apropiați, „prieteni” așteptați cu drag la Văleni..., agenți de
urmărire. Se amestecau în plămada personalității sale lumini și
umbre, calități și defecte, înălțimi morale și josnicii. Manifesta o
încredere nediferențiată în oameni, ceea ce-l făcea și mai
vulnerabil, având în jurul lui mulți care erau la fel de buni prieteni
și cu Securitatea... 

În momentele de luciditate, avea o percepție de sine exactă,
în raport cu așteptările și creația sa, pe care o mărturisea lui Ilie
Constantin într-o scrisoare din 13 aprilie 1959: „...48 de ani de
viață sunt un record pentru un pretins poet român sărac din
naștere și până la acești 48 de ani și – pe deasupra – cu aspirații
revoluționare (și dezamăgite, bineînțeles!). Măcar  dacă aș avea
convingerea – exclusiv subiectivă și mi-ar fi de-ajuns! – că am
scris cinci poezii «care vor rămâne»! dar n-o am nici pe asta, când
mă pipăi mai bine”...

Gândurile intime, nemulțumirile, dezamăgirile, atitudinea lui
de opozant apar în Jurnalul unui cobai, scriere pe care o considera
promițătoare pentru posteritatea lui. Luciditatea lui se confrunta
mereu cu orgoliul de mare poet. Din această scriere de sertar a
dus, în 1970, câteva fragmente semnificative în Franța, încre -
dințându-le, spre publicare, lui Virgil Ierunca și Monicăi Lovi- 
nescu. Traduse de aceștia sub pseudonimul Claude Jaillet,
fragmentele au apărut cu titlul Journal d’un hérètique, justificat
și de faptul că disidența lui în anii ‘70 era cunoscută și recu -
noscută în mediile culturale din țară. 

Securitatea îi atribuia o poziție anarhistă și revizionistă. Ca
Victor Petrini, MRP face, în Jurnalul unui cobai, observații viabile
în legătură cu noua lume, o eră a ticăloșilor. Constată că „trăim în
lumea escrocilor și a șmecherilor”, că timpurile fac loc trădării, iar
cauza culturii românești este pierdută, întrucât o simte
„torturată”.

Cu timpul, criticismul lui s-a accentuat, iar modificarea de
atitudine provoca, desigur, nedumeriri din partea tovarășilor, cu
atât mai mult cu cât, în punctul inițial, fusese un simpatizant,
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Î
n cartea Aiud însângerat (ed. a II-a,
definitivă, Piatra Neamț, Ed. Conta,
2009), fostul deținut politic Grigore
Caraza (de două ori închis la Aiud,

prima dată între 1950-57 pentru „crima de
uneltirea împotriva ordinii sociale”, mai
târziu, între 1970-77, pentru „propagandă
împotriva ordinii socialiste”, fiind chiar ul-
timul deținut din Zarca Aiudului) relatează
o secvență socială devenită, se pare, co-
mună pentru universul carceral ce era Ro-
mânia anilor `50: În gara Aiud ne așteptau
un număr mare de milițieni. Cum închisoa-
rea nu avea mașini pentru transportul deți-
nuților, am mers pe jos, de la gară, la
pușcărie... Convoiul nostru arăta trist, dezo-
lant. În fața mea erau doi soldați în temen,
desculți, atât de slăbiți că abia își duceau
bocceaua cu cele câteva lucruri pe care le
aveau. De picioare aveau atârnate lanțuri
grele, de pedeapsă, care sunau sinistru și
răscoleau praful de pe drum... Lumea se

ferea de noi. Doar la geamuri vedeam cum
se mișcă perdelele... (op.cit., p. 56). Scena
amintește perfect una de din poeziile lui
Radu Deme-  trescu Gyr (1905, Câmpulung
Muscel - 1957, București): Vineți, în amur-
gul citadin / Zornăind sub bura de venin /
Poticniți în lanțuri și noroaie, / Strâmbi de
lanț, de burniță, de foame, / Duceam boarfa
noastră-ntr-o boccea / În orașu-n care nu ne
vrea / Beat de aburi calzi, și de reclame (ver-
surile din acest studiu sunt extrase din an-
tologiile Șoim peste prăpastie, Ed. Roza
Vânturilor, 1990, și Sângele temniței. Stig-
mate, Ed. Vremea, 1988).

Din aceeași carte, reținem și episodul,
halucinant, al pedepsei, în grup, a deținu-
ților, din noaptea de 21/22 decembrie
1952, survenită în urma evadării a trei din-
tre condamnați: Când am ieșit din  schimb,
de la poarta fabricii, la ușa Celularului, stră-
juiau, cot la cot, două cordoane de gardieni.
Stăteau fața în față, înarmați, care cu bâte,

care cu bucăți de metal, scurtături de lemn,
ori ciomege. Odată cu înjurăturile, ne lo-
veau sălbatic, unde nimereau. Doar câțiva
am reușit să ne menținem pe picioare, până
la ușa Celularului (ibidem, p. 87). Între ei,
autorul cărții, și doi camarazi de celulă,
Dumitru Oniga, „subiniginer și poet”, din
Stupca lui Ciprian Porumbescu, și Dumi-
tru Cristea, subinginer și el. „Dacă Oniga
rămâne un erou al temniței și al credinței
în Dumnezeu, Cristea a fost un adevărat
martir”, conchide Grigore Caraza. Aprecie-
rile se referă, în special, la calitatea lui Du-
mitru Cristea de „salvator prin memorie” al
poeziilor lui Radu Gyr, pe care le-a memo-
rat și le-a transcris, după eliberarea din de-
tenție, suferind, pentru acest gest de
curaj, încă o condamnare, la fel ca și Gri-
gore Caraza.

Amănunte despre acest caz unic de
devotament literar extrem, găsim în ro-
manul „puzzle” al lui Ioan Barbu, Vulturul

Autenticitate și valori morale
în poezia carcerală

MAriAn nenceScu

susținător al proletcultismului și chiar un ideolog. Duplicitatea
de care-l acuzau unii contemporani, Eugen Jebeleanu, de
exemplu, era reală, nu doar o consecință a bolii de care suferea,
intra cumva în fibra intimă a personalității sale. Însă, atitudinea
schizoidă era comună în epocă și altora. Se manifesta ca un
Procopiu din Cezareea – o față diurnă, alta nocturnă. El are, totuși,
meritul de a fi încercat să rupă tăcerea, un fel de cortină de fier
internă, autoimpusă, în încercarea de a spune adevărul. Zidul
Puterii rămânea, însă, de nepătruns. Trebuia răbdare nu pentru a
lupta, ci pentru a aștepta momentul revelării adevărului. 

Personalitatea lui se scindase, fără a fi duplicitar, ci în acord cu
el însuți, cu convingerile sale intime. În exterior, afișa fața diurnă –
manifesta aprobare, aliniere la politica zilei, mărturie fiind poeziile
pe care le publica în revistele literare, în volumele de poezii. Într-o
autobiografie din 1962, vorbind despre trecutul său, preciza:
„...nu-nțeleg sub niciun cuvânt să reneg vreodată această primă
luare de atitudine împotriva conformismului și rutinei, pe care, încă
de la UNU am învățat să le detest...și continui să le detest”; în
intimitate, releva fața nocturnă – cea de contestatar, de „dușman” al
orânduirii, care transpare din atitudinea lui de revoltat și care
determinase urmărirea de către Securitate, atitudine pe care o

încredințează Jurnalului și o susține în cercul de prieteni. „Lumea
mai bună și mai dreaptă” în care crezuse cândva se dovedește o
utopie. El sesizează demagogia sforăitoare, discrepanța dintre
aparență și esență.

Unii au fost tentați să vadă în Miron Radu Paraschivescu un
nemulțumit al regimului, ale cărui așteptări de mărire nu au fost
onorate. Negativismul lui s-ar explica prin acest egoism mărunt,
un individualism care nu acceptă sacrificiul în numele solida -
rității, al colectivității. Pe meandrele vieții, el evoluează invers
decât personajul camusian: de la individul solidar, lampadofor al
unei ideologii promițătoare, dar false, la individul solitar, înăcrit
de eșecuri, cu conștiința ratării în plan social și, mai rău, în cel al
creației, acceptând greu eșecul.

Miron Radu Paraschivescu a evoluat de la naivul Candid la
omul dumirit asupra insidiilor comunismului. Revelația acestei
dumiriri l-a transformat, dacă nu într-un rezistent autentic, nici
într-un disident reflexiv, măcar într-un opozant, un etern eretic,
care aspiră nu doar să supraviețuiască, ci să înțeleagă și să
accepte un adevăr.

De aceea, aș încheia interogativ: A fost MRP un anticomunist?
Dar, înainte de toate, a fost MRP un comunist?... ���
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albastru (Râmnicu Vâlcea, Ed. Antim Ivi-
reanul, 2013), parte din epopeea epică,
Moartea roșie, în curs de elaborare, unde
Dumitru Cristea (1927-2000) devine erou
literar. Născut la Negrești, localitate do-
brogeană de pe malul râului Urluia, Du-
mitru Cristea a absolvit, în 1944, Facul- 
ta tea de subingineri minieri, la Baia Mare,
fiind repartizat la Brad, în inima Apuseni-
lor. Arestat în 1948, sub acuzația de ade-
rare la grupul Frățiilor de Cruce, este
condamnat, în septembrie 1949, și încar-
cerat în cel mai temut penitenciar al vre-
mii („Iadul s-a inventat la Aiud”, spunea o
vorbă a vremii), unde a lucrat ca matrițer
în atelierele închisorii, până în 1952, când
a fost transferat la Zarcă, în cele mai aspre
condiții de recluziune. La Aiud, Dumitru
Cristea are parte și de o „pată luminoasă”,
cum spune biograful său, având privile-
giul de a-l vedea, ce-i drept, de la depăr -
tare, pe idolul său, Radu Gyr: M-au băgat
în Secția a doua, într-o celulă care avea fe-
restrele spre manejul de plimbare al deținu-
ților. Rând pe rând, eram scoși din celule, și
plimbați acolo, cu lanțuri de picioare. Aud,
deodată: - Uite-l pe poet ! Ce să văd? Un
spectacol care mi-a produs greață: un bă-
trân cocârjat, slab ca o scoabă, o țâră de
om, care abia se mișca pe picioare. Gardia-
nul l-a lovit cu o cravașă. Ca fulgerat, bătrâ-
nul a căzut la pământ. Am închis ochii de
durere... (op.cit., p. 39).

Curând, Dumitru Cristea se decide să
adune și să memoreze versurile lui Gyr:
Dacă se duce cu ele în mormânt? Dacă pier-
dem o comoară. Cam astea îmi erau gân-
durile (ibidem, p. 40) și adaugă, auctorial,
Ioan Barbu, folosindu-se de vocea „erou-
lui” său: Deși nu-l cunoștea personal, Radu
Gyr devenise maestrul său liric. Notate pe
hârtia grosolană a sacilor de ciment, as-
cunse în locuri neștiute de gardieni, me-
morate, poeziile lui Radu Gyr, „agonisite”
astfel,  erau o „mare avere”, la constituirea
căreia au participat generații de deținuți,
ce și le comunicau reciproc, printr-un soi
de alfabet Morse, cunoscut numai de ei:
L-am învățat destul de repede, mai greu era
la recepție. Nedoriții receptori știau că în în-
chisoare se comunică prin Morse, dar nu pu-
teau să descifreze tot ce comunicam (ibi- 
dem, p. 49). După eliberare, „Mitică” Cris-
tea transcrie poeziile, din memorie, pe trei
Caiete, grupându-le în 3 cicluri, intitulate
de el, Jar de spini, Poezii erotice și Reflexii
amare (ultimul finalizat la un sanatoriu, de
lângă Constanța, unde fusese internat cu
pleurezie). Ca prin minune, Caietele, sunt
salvate de mama sa, semianalfabetă, care
le-a băgat în sân. Dacă ar fi știut ce scrie în

ele, aș fi dat de mare bucluc (ibidem, p. 63),
căci, notează Ioan Barbu: La foștii pușcă-
riași, perchezițiile dirijate de Securitate, se
numeau vizite. Mai erau și denunțurile, la
modă atunci.

Purtate în sân, folosite drept pernă,
Caietele sunt înmânate, într-un târziu unui
alt fost deținut politic Costică (Constantin)
Neicu, profesor de profesie, fost colabora-
tor la Universul, lui Stelian Popescu: Vino
urgent, Costică, nu știu cât o să mai trăiesc!
îl cheamă Cristea, spunându-i: - Am aici
niște comori, pe care nu vreau să le pierd...
Ține tu Caietele astea, ascunde-le, nici pă-
mântul să nu te știe... Sunt poeziile din în-
chisoare ale lui Radu Gyr, mai valoroase ca
aurul (op.cit., p. 64).

Curând, postul de radio Europa Liberă
începe să difuzeze unele din poeziile ine-
dite ale lui Gyr, scrise în închisoare, iar Se-
cu ritatea, refăcând traseul invers al cir- 
culației Caietelor (Dumitru Cristea - Con-
stantin Neicu - Valeriu Cristescu, fost pre-
fect de Prahova - Victor Clonaru și Sava
Marinescu, ambii avocați, din București),
ajunge din nou la Cristea, care este tortu-
rat, susține Constantin Mustață, un alt bio-
graf al său, până când i se toceau lanțurile,
ce au fost schimbate, de-a lungul deten-
ției, de 7-8 ori (Viața mea, ediție îngrijită
de Constantin Mustață, cu o prefață de
Doru Moțoc, Cluj Napoca, Ed. Studio,
2002) ,apoi condamnat din nou, fiind eli-
berat abia în 1964, la vârsta de 37 de ani.
Și pentru că orice întâmplare trebuie să
aibă un sfârșit, voi semnala momentul re-
cuperării Caietelor Radu Gyr, de la fosta Se-
curitate, din 1991: Mergeam pe străzile
Bucureștiului și plângeam de fericire. Săru-
tam Caietele pe care nu speram să le mai
revăd (op.cit., p. 128).

Despre acest gest de altruism literar,
scos postum la lumină, publicistul Con-
stantin Mustață, primul editor al Caietelor,
ce vor apărea la Editura Marineasa, din Ti-
mișoara, în 3 volume, reintitulate : Sângele
temniței (balade), 1992, Stigmate, 1993, și
Lirica (Poezia orală), 1994, ne spune că:
Nici Radu Gyr n-avea să știe că acest om,
dar și alți memoratori, chiar dacă nu la fel
de prodigioși, au învățat pe de rost atâtea
poezii (aproape 300 - n.a.) care, peste ani,
aveau să vadă lumina tiparului... și să rein-
tre în circuitul cultural, estompând parcă
melopeea tristă al Clopotelor din Aiud / Cu
ison de mugur crud / Din calvarul meu zălud
/ De opt ani vă tot aud.../ N-am hulit, și n-am
ucis / Am râvnit un ciob de vis / Cu splendori
de antimis / Și de-aceea lotru mi-s.

Desigur, această poveste de viață, ce
face parte din categoria evenimentelor

„ce nu trebuie uitate niciodată”,  nu ne
oferă și o  justificare asupra a ceea ce s-ar
numi „motivația etică a istoriei victimelor”,
cum o numea Paul Ricoeur,  în cartea sa
Temps et recit/Timp și povestire (1983).
Există, susține Ricoeur, o veritabilă diho-
tomie între povestea propriu-zisă, și răs-
punsul ei emoțional, câtă vreme, șocați de
oroare, abia ne silim să o înțelegem,
necum să o plângem. 

Fuzionând cu istoria, o relatare de
acest gen, devine  ficțiune, motiv pentru
care biografii menționați ai lui Dumitru
Cristea, au relatat-o în spirit epopeic. Căci
doar prin epopee, dimensiunea oribilului,
se varsă în sublim. (Și) în acest caz, se
aplică din plin observația lui Ricoeur,
anume că „ficțiunea se pune în serviciul
neuitării” (op.cit., p . 273). În mod fericit, în
cazul lui Dumitru Cristea (și nu e singurul,
în această situație, care a reușit să aducă
mărturie despre sumbra „sărbătoare pu-
nitivă” ce se practica în „laboratoarele dia-
volului” de la Pitești, Aiud, Tg. Ocna,
Sighet, Jilava, Miercurea-Ciuc și alte locuri
de tristă amintire), n-a funcționat „princi-
piul maculării”, după care toți deținuții tre-
buiau să fie „clonați ideologic”, ca într-un
veritabil experiment de transformare a
omului în anti-om. Principiul gradului zero
al eticului, anume acela când victima se
confundă cu călăul, devenind, ceea ce Vio-
rel Gheorghiță numea victima vinovată, a
eșuat, în acest caz, prin accesul la poezie,
un fenomen despre care opinia publică
românească n-a rămas în necunoștință,
câtă vreme versurile respective, ale lui Gyr,
dar și altele, de autori mai puțin cunoscuți,
au circulat e drept limitat, provocând
atâta suferință.

Referindu-se la o anume filosofie a de-
tenției (momentul când condamnatul în-
cearcă să descopere și să creeze o
realitate-substitut, alta decât cea din
afară), Adrian Marino, la rândul său deți-
nut și memorialist al detenției, vorbește
despre o „trucare eroizantă”, sau o „înfru-
musețare emfatică” a faptelor. Nu e cazul,
din fericire, al deținuților care au adoptat
soluția credinței, adaptând universul con-
centraționar la un tipar arhetipic, trăit
mental de aceștia. Acest model al revela-
ției credinței, survenită „în hrube și genuni”,
hrănită dintr-o iubire creștinească nativă,
și trăită în relație și comuniune (agapé), cu
camarazii de celulă, s-a dovedit, în timp,
cea mai puternică formă de rezistență spi-
rituală cunoscută până azi, superioară
unor modele practicate în spațiul rusesc
și ex-sovietic, de genul soluției Soljenițin
(de izolare totală față de aparatul repre-
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siv), sau soluției Zinoviev (de a juca rolul
prostului, al neadaptatului la sistem), în
vreme ce revolta în cadrul infernului con-
centraționar era cvasi-inexistentă.

În acest sens, Steinhardt vorbește
chiar de o christomorfoză (o revelație ce
asociază detenția cu calvarul mântuitor
christic), soluție ce constă nu în uitarea
răului, cât în convertirea lui într-o mărtu-
risire creștină (produsă și prin poezie).
Această mișcare cathabasică, de sondare
a adâncimilor propriului suflet, și de regă-
sire a resurselor native ale rugăciunii, stă
la baza atât a creației lirice carcerale ro-
mânești, cu totul excepțională, cum ne
apare ea azi, dar și a gesturilor de sacrificiu
personal de care au dat dovadă memora-
torii, iar apoi difuzorii, poeziilor create în
acest spațiu.

Așadar, divinul și poezia și, în multe ca-
zuri execițiul memoriei constituie motiva-
ția lăuntrică a celor, destul de mulți,
jude când după amploarea antologiilor re-
cent publicate (una dintre ele, subintitu-
lată „antologia poeziilor care au făcut
închisoare”, a apărut în 2016, sub egida
Fundației Culturale Memoria, în redacta-
rea lui Ilie Popa - Antologia liricii de deten-
ție anticomunistă, din spațiul românesc), ce
au sfidat teroarea, și au creat o veritabilă
literatură originală în pușcării.

În condiții extreme, asaltați de foame,
frică, bătaie și frig, deținuții, majoritatea
de alte meserii decât cea literară, au găsit
în scris (gest substitut adesea prin com-
punerea mentală a textelor), nu atât un
mod compensatoriu de evadare tăcută,
cât o apropiere de divin, o expunere a rău-
lui (iden tificat adesea prin celălalt, gardia-
nul, anchetatorul etc.) și o protejare a
eu-lui (suferind, abandonat). Au scris, așa-
dar, poezii, creatori naționali, ori „simpli
versuitori”, cum s-au autointitulat cu mo-
destie unii dintre ei, folosind drept suport
cartoane de ambalaj, sau  cutii de medi-
camente, talpa de cauciuc a bocancilor,
săpunul sau smoala, iar drept cerneală hi-
permanganatul pe care ni-l dădeau pentru
ciuperci și infecții (Lena Constante, Evada-
rea tăcută, București, Ed. Florile dalbe,
1995, p. 207).

Scriind sub puterea revelatoare a cre-
dinței, versurile carcerale au fost lipsite de
tentația argotică, de care vorbește, cu
atâta aplicare George Astaloș (în falsa pre-
față, ”În loc de introducere”, intitulată
pompos: De la ocna Cântării României, la
cântul de ocnă românesc, Pe muche de
șuriu, București, Ed. Tritonic, 1999). Creat
în condiții speciale, pe  asfalturile fierbinți
ale Bucureștilor, pe gazoanele stadioanelor,

sau în exigențele cazărmilor, argoul m-a
impus cu brio în șerpăria lumii interlope,
mărturisea Astaloș, încheind: Deloc limbaj
secret al răufăcătorilor, ori signum social,
argoul este o emanație a creației poetice.

Scrisă în condiții excepționale, poezia
carcerală românească nu cunoaște nici
măcar argoul, având, cel mult înrâuriri (în
cazul lui Gyr, cu preponderență) cu doina și
balada, fiind o expresie echivalentă cu liris-
mul pur, așa cum îl definea poetul într-un
eseu publicat în Gândirea (nr. 4, 1938), inti-
tulat chiar Baladă și eroism. Iscată dintr-un
conflict dramatic, balada recompune, în di-
namica sa epică, ceva din pathosul ne-
amului, exprimând sensibilitatea și amin- 
tirile sale. În accepția lui Gyr, trei sunt ele-
mentele ce alcătuiesc sistemul solar al seni-
nătății lăuntrice românești, asigurând reve- 
larea luminozității: latinismul, eroismul mis-
tic și fondul tracic. Desigur, această inter-
pretare, tributară concepției lui Crainic
însuși, dar și a lui Dan Botta, nu trebuie
identificată ad-litteram în creația carcerală a
lui Radu Gyr. Există suficientă suferință as-
cunsă în poema Cântărețul răzvrătit (o re-
plică, peste vreme, la Ridică-te Gheorghe,
ridică-te, Ioane, ce i-a sporit numărul de-
tențiilor, la patru): Făcuse-un cântec aspru și
zbârcit / Ca o spinare de mistreț, roșcată / Un
cântec pentru munți, pentru granit / Și pen-
tru țara lui însângerată / L-au prins pe răz-
vrătitul cântăreț / Și l-au  zvârlit în ocnă și
ocară.../ Dar cântul lui, gol și pădureț / Pre-
cum un sfânt, umbla desculț prin țară...

Substituindu-se unei realități refuzate,
poezia carcerală, asociată cu rugăciunea
și, adesea, cu confesiunea, nu reprezintă o
soluție de conjunctură, ci asemenea unui
gest ritual, ontic, dă sens suferinței, și
mântuiește pe co-participanți, optimiști,
naivi, sceptici, ori cinici, deopotrivă. Ace-
lași Grigore Caraza rememorează, în car-
tea sa, una din „conferințele” din pușcărie,
ale lui Nichifor Crainic: Și a început maes-
trul să vorbească. Cuvintele lui ieșeau ca
dintr-o sursă de basm, dintr-un izvor de lu-
mini, coborau parcă pe căi lactee, pe raze de
luceferi... Mă întreb și azi cum a pus Dum-
nezeu atâta har într-un om și l-a aruncat
într-una din hrubele murdare ale comunis-
mului? - Crainic, dă-mi cartea ! l-a apos tro-
fat gardianul - N-a citit, domn șef. A vorbit,
am zis noi - Băi, Crainic, băga-te-aș...,  da
dăștept mai ești ! (Aiud..., op.cit., p. 78). Sim-
bolic vorbind, metalimbajul carceral, la
care face referire și Grigore Caraza, sal-
vează tocmai umanitatea, pe care torțio-
narii căutau s-o înăbușe la cei oprimați. În
acest context, poezia carcerală, așa cum a
fost ea practicată de cei doi mari corifei ai

ei,  Radu Gyr și Nichifor Crainic, depășește,
ca viziune, simpla experiență peniten-
ciară, ce i-a inspirat versurile de ocnă, de
pildă, lui Astaloș, devenind ceea ce Ru-
xandra Cesereanu numea „scrisori de la
mort” (Gulagul în conștiința românească,
Iași, Polirom, 2005, p. 266), o succesiune
de „mici bestiarii de celulă”, cu nimic mai
prejos decât poezia similară argheziană,
„născută din bube, mucigaiuri și noroi”.

Compuse homerian, „fără hârtie și con-
dei”, versurile lui Crainic din Șoim peste
prăpastie (titlul ce sugerează spiritul liber,
desprins de constrângerile tragice ale vie-
ții), sunt „rugăciuni”, izvorâte din dezamă-
gire, frustrare și umilință: Am fost făcut să
n-am / Pe-acest pământ nimic.../ M-am în-
dârjit să lupt / Și pentru asta fac / Osânda
cea mai grea / Nici zdreanța-n care zac, nu e
a mea... Nici Unde sunt cei ce nu mai sunt
nu este o meditație asupra morții, cât un
anume mod de a identifica cunoașterea,
printr-o viziune creștină. Moartea nu în-
spăimântă, câtă vreme avem deschis vii-
torul, prin ce lăsăm în urmă: Cea mai
frumoasă moarte de pe lume / E să trăiești
de-a pururi prin urmași.

Pe aceeași linie ideatică se plasează și
Radu Gyr, poet ce exacerbează putridul, fe-
tidul și elementul cangrenal, proiectând,
parcă, la nivel cosmic, obsesia mirosului:
Ssst ! Domnii medici intră în sălile de-alături
/ Chiștocurile supte, fug sub pături / Surd,
mormăind, se pleacă severele halate / Peste
puroaie scurse și cărnuri îngălate / Bolnavii-
și sug obrazul, gem lung și fiecare / În vorbe
stinse spune că-l doare rău și moare / Și toți
tușesc, și scuipă, cu spasme de jivine / „Dom
doftor” să nu creadă, că s-au făcut mai
bine.... Există un Dumnezeu al urii, și altul
al mântuirii.  Iisus în celulă e poemul elibe-
rării deținutului de povara osândei. Des-
coperind stigmatele mântuirii, Gyr pro- 
iectează detenția ca pe o răstignire: - Unde
ești, Doamne, am urlat la zăbrele / Din lună
venea fum de cățui / M-am pipăit și pe mâi-
nile mele / Am găsit urmele cuielor Lui. Su-
focant, închis, lipsit de speranță, universul
carceral al lui Radu Gyr invadează lumea
reală, umplând de scârbă universul

Literar vorbind, poezia carcerală ro-
mânească se înscrie în categoria estetică
a oribilului, specie încă neprecizată a tri-
vialului, pentru că reunește deopotrivă
dezgustătorul cu atrăgătorul, excitantul
cu alegoricul, și sublimul cu suferința. Fap-
tul că nu a avut ecoul public meritat (mulți
critici evitând și azi să analizeze și să înca-
dreze corespunzător acest segment literar
viguros) vine, din ce numea criticul Radu
Voinescu numea: „dificultatea de a acorda
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N
u puteam analiza utopia fără să punem în discuție
romanul lui Thomas Morus, Utopia, modelul abso-
lut și pattern pentru orice utopie scrisă în lumea în-
treagă, inclusiv la noi. Acest text rămâne în atenția

cercetătorilor tocmai pentru caracterul lui de text originar, peste
care nu se va putea trece niciodată cu vederea. 

Utopia (Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus,
de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia) este o
operă de ficțiune și o satiră socio-politică scrisă de Thomas More
(1478–1535) și publicată in 1516 in limba latină. Cartea descrie o
insulă ficțională pentru a-i analiza structura politică și socială și
obiceiurile lor sociale, religioase sau politice. Modul de organi-
zare prezentat de Morus seamănă pe undeva cu viața din mănă-
stirile epocii.

Deși se poate spune că literatura sau cultura română nu
este totuși una utopică, anumite urme ale utopiei clasice pot
fi identificate mai ales, în literatura veche și cea pașoptistă, mă
gândesc, în primul rând, la descreierea celebrei cetăți a Epit -
himiei din Istoria ieroglifică, romanțul filosofic al lui Dimitrie
Cantemir,  Insula Prosta din Scrisorile lui Ion Ghica către Vasile
Alecsandri, articolul cu caracter memorialistic Theodor Dia-
mant, în care este evocată figura unui celebru erou pașoptist,
înrudit cu Fourrier, creatorul primului nostru falanster, cel de la
Scăieni, dar și în poezia lui Ion Heliade Rădulescu, Sancta
Cetate. În general, granițele dintre utopie și distopie sunt
foarte greu de trasat, a încercat să facă asta Sorin Antohi, cel
care vorbește despre utopia regresivă din nuvela modelată
după un pattern apropiat de cel al nuvelei italiene din Re-
naștere a lui Mihai Eminescu, Cezara, este vorba de insula lui
Euthanasius, iar aici revenim la importanța insulelor pentru
lite ratura utopică. Insulele utopice sunt mult mai multe în
literatura noastră să dăm doar cîteva exemple.

Din fericire, nu există utopii în literatura noastră ci doar ele-
mente utopice presărate prin operele diverșilor scriitori, dar nu
trebuie să ne facem probleme, nici în literatura engleză în afara
romanului lui Thomas Morus, Utopia, nu avem prea multe exem-
ple care să ne ajute să formulăm ipoteze de lucru mai mult sau
mai puțin plauzibile. 

Pe lîngă scenariul utopic din literatură, Ion Dur sau Sorin An-
tohi,  într-un studiu din volumul Războaie culturale, vor ai identi-
fica un asemenea model utopic în Jurnalul filosofic publicat de C.
Noica în tinerețea sa, care s-a materializat, ceva mai târziu, sub
forma jurnalului de la Păltiniș. Nu se prea poate pune o etichetă
simplă studiilor despre utopie, acestea se întind de la zona ști-
ințelor politice, unde aș aminti doar un titlu clasic, cel al studiului
lui Martin Buber, Paths in Utopia, din care nu lipsesc teoriile lui
Proudhomme, Kropotkin, Landauer, Marx sau Lenin, dar și un
studiu de dată ceva mai recentă, cel al lui Robert Nozick , Anar-
chy, State and Utopia, care a fost tradus în limba română. Nu ar
trebui să uităm nici studiile la temă ale lui Ernst Bloch, fie că este
vorba despre studiul său clasic, The Spirit of Utopia, fie doar de
o culegere de articole și eseuri, intitulată The Utopian Function
of Art and Literature .

În volumul de la școala din Atena la școala din Păltiniș,
autorul cărții Andrei Cornea,  se va opri asupra unei alte teme, a
modului în care ideologia și utopia se întîlnesc, prima oară într-o
uriașă sinteză a lui Karl Mannheim, Ideologie și utopie, și apoi
în toată literatura de specialitate despre utopie, victimele sale se
numesc Thomas Morus, inventatorul utopiei, dar și Machiavelli,
Fourier, Owen, Saint-Simon, Karl Marx, sau Constantin Noica și
proiectul său, cel al școlii de la la Păltiniș, care i-a atras atenția
unui alt împătimit de studiul utopiei, Sorin Antohi, autorul
primei sinteze publicate după 1990 la noi, dar ulterior aveau să
apară mai ales despre utopiile literare și contribuții ale altor 

Rezistenţa prin distopie 
iuliAn băicuș 

acestor categorii caracteristica frumosu-
lui” (Trivialul, București, Ed. Fundației
Libra, 2004, p. 204). La fel precum trivialul
stârnește, chiar de la pronunțare, reacții
negative, și oribilul ne îndeamnă spre o
„venerație cu minus”. Mărturisitorul ororii
însă vede, trăiește, înregistrează și suferă.
Este și aceasta o formă de vitalitate, de
adevăr al vieții: „dincolo de sofisticările
artei înalte și ale convențiilor” (Voinescu,
ibidem, p. 204).

Regăsim în oribilul poeziei carcerale,
secvențe copioase de trivial, de la vulgar,

la sordid, și de la brutal, la impudic, și chiar
obscen, ori lasciv. Caracteristica nu este
aceas ta, ci impersonalizarea torturii, și su-
perper-  sonalizarea corpului celui tortu-
rat. Poezia carcerală, în accepția autoh- 
tonă, este, în acest caz, însăși negarea ideii
de damnare, recuperarea spiritului prin
creație, și salvarea deținutului prin magia
cuvântului zgâriat  pe pereții celulei, sau
pe perisabilele bucăți de săpun. Cu cât
oribilul capătă dimensiuni mai apocalip-
tice, cu atât demascarea lui este o formă
de igienă morală, o încercare de a ieși din

ceea ce Marcel Petrișor numea „haznaua
libidourilor refulate” (Secretele Fortului 13.
Memorii, 1, 1991, p. 122). Răspunsul poe-
ților martiri ai închisorilor românești la di-
lema morală a unei societăți, compromise
în înseși ființa sa, este un îndemn la seni-
nătate și împăcare: O, Doamne, mântuirea
mea-ntre nații / Eu vin din vântuieli de ura-
gan / Din geniul mediteraneian.../ Sunt
robul tău, românul anonim / Și-n umbra bi-
zantinelor cupole / Port sângele eternei Me-
tropole / Și mirul Noului Ierusalim.           

���
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autori, francezi, ca Jean Servier , Istoria utopiei, sau de ce nu,
cartea lui Alexandru Ciorănescu , L’Avenir du passé. Utopie et
littérature, publicată la o editură din Paris. Deși studiul lui
Alexandru Ciorănescu, publicat în anul 1972, în colecția de
eseuri a editurii Gallimard, conține, în cea mai mare măsură, idei
și teorii care se referă în primul rînd la utopiile clasice din lite -
ratura universală, el prezintă și relația de incluziune și de conti-
nuitate dintre utopie și distopie, care în opinia exegetului nu
prea pot fi despărțite:

„Utopia negativă nu se deosebeşte de cealaltă decât prin in-
tenţii. Ea inventează şi deduce posibilele laterale după aceleaşi pro-
cedee, îşi construieşte tot aşa peisajul utopic şi republica. Totuşi,
scopul ei nu este de a ne aduce în prezenţa celei mai bune guvernări.
Ea nu construieşte pentru a construi, ci pentru a demola. Edificiul ei
serveşte drept exemplu negativ şi arată ceea ce n-ar trebui să ex-
iste”. 

Cu toate acestea, după ce constată acestă asimetrie dintre
utopie și distopie la nivel global, chiar și în culturi unde cele două
forme mentis sunt mai bine înrădăcinate, Alexandru Ciorănescu
găsește și o explicație, destul de simplistă, în opinia mea, dar care
îl ajută să rezolve o asemenea contradicție:

„Utopistul devenit antiutopist suprimă utopia, sau măcar lasă
să se înţeleagă că s-ar cuveni să fie suprimată; şi făcînd acest lucru,
el se suprimă pe sine însuşi […]. Utopistul negativ nu este un om
liber sau care se pregăteşte să se scuture de legăturile sale: nu-i
decât un prizonier care se învîrteşte în cerc în cuşca sa”.

În plus, Alexandru Ciorănescu mai este convins și de faptul
că utopistii negativi se simt mai în largul lor, din punct de vedere
literar, decît cei care cred sau se fac că ar crede în tablourile lor
închipuind fericirea.

Din nefericire, explicația nu poate fi descoperită nici în eseul
lui Emil Cioran, Istorie și utopie, unde ludicul prevalează și aco -
peră dimensiunea aceasta gnoseologică, Cioran pune în evi-
dență diferențele dintre utopie și distopie, dar nu ne lămurește
asupra relației dintre cele două ramuri ale aceluiași fenomen,
construit pe principiul vaselor comunicante: „Utopia este grotes-
cul în roz […]. Ca să plăsmuieşti o adevărată utopie, ca să poţi picta,
cu convingere, tabloul societăţii ideale, îţi trebuie o doză de can-
doare, ba chiar de nerozie, care, stând prea la vedere, sfîrşeşte prin
a-i scoate din sărite pe cititori. Singurele utopii lizibile sunt falsele
utopii, acelea care, scrise în joacă, din amuzament sau mizantropie,
prefigurează sau evocă Călătoriile lui Gulliver”.

Un punct de vedere interesant aduce în discuţie Sorin An-
tohi,  în cartea sa, mai veche, Utopica. Studii asupra imaginaru-
lui social. Acesta renunţă deliberat la opțiunea de a opune
distopia utopiei, considerînd antiutopia o probă certă a matur-
izării utopiei: „Nu există ruptură între utopie şi antiutopie. Cea
de-a doua nu este, până la urmă, decât varianta perfecţionată a
celei dintâi, fatalitatea ei, geamăna ei lipsită de artificii. Antiu-
topia ar putea fi considerată, fără a greşi, o expresie a maturizării
genului, ca şi o modificare a perspectivei: pe când utopia
promite, antiutopia radiografiază. Prima uzează de retorica pro-
feţiei, a doua se mulţumeşte cu cea a reportajului”. 

Definiția lui Florin Manolescu merge cumva în direcția re-
laționării distopiei cu literatura SF, dar și cu relațiile foucauldiene
de putere, care au la bază psihanaliza lui Adler, un elev disident
al lui Sigmund Freud, căci pericolele instituționalizate sunt con-
siderate de antiutopist drept mecanism generator al  lumilor
distopice, care „pot duce la pierderea libertăţii, la desfiinţarea
omului ca individ, la transformarea lui într-un număr sau într-o
marionetă”. De fapt, Florin Manolescu, vorbește într-un chip oblic

despre societățile totalitare, și de alienarea produsă de aceste
sisteme asupra individului pe care utopiile nu au absolut nici un
interes să le reprezinte, pasînd această sarcină suratelor lor,
distopiile. 

De altfel, dacă stăm să ne gândim Franța a dat cei mai mulți
cercetători ai utopiei și distopiei. De altfel, aici există mai multe
școli în cadrul unei mișcări foarte bine articulate de studiere a
imaginarului, care la noi de-abia se înfiripă prin centrul de cer -
cetare înființat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Andrei Cornea vrea să înlocuiască distincția clasică dintre
utopie și realism, considerînd-o prea vagă, cu cea dintre topic și
atopic, pornind de la un test de autoincluziune, descris și în
Turnirul khazar, pe baza căruia cititorii pot decide dacă un
anu mit text este utopic sau nu. Testul cere ca să judecăm un
anume proiect social după onestitea și credibilitatea intelectuală
a autorului, în vreme ce cei care propun proiecte utopice de so-
cietate dar se sustrag din ele am avea de-a face cu un gînditor re-
alist dar puțin credibil. Andrei Cornea dă utopiei o miză înalt
morală, un utopist trebuind să creadă el însuși în proiectele sale
înainte de a le impune altora. 

Pe rând, în cartea sa, de la școala din Atena la școala de la
Păltiniș, vor fi supuși testului de autoincluziune perechile Pla-
ton versus Aristotel, reamintesc că în celebra pînză a școlii din
Atena, primul arată cu degetul policar în sus, în vreme ce, al
doilea vrea să-l tempereze, ținând palma orizonatal, un semn că
locul ideilor este totuși aici, pe pământ, iată un superb exemplu
de ek-phrasis filosofic, dar și cea formată din perechea Morus și
Machiavelli, din Renaștere, apoi de socialiștii utopici, Fourier, de
acesta se va ocupa însuși Roland Barthes în eseul său Sade,
Fourier, Loyola, Owen sau Saint-Simon, versus utopia lui Marx
și cartea se încheie printr-o reevaluare din perspactiva utopiei a
școlii de la Păltiniș a filosofului Constantin Noica, pe care Andrei
Cornea a frecventat-o în tinerețea sa. Cel mai dur și mai violent
atac la adresa utopiei a pornit de la Emil Cioran, cel care în eseul
publicat în Franța, Istorie și utopie, a pus complet sub semnul
întrebării validitatea ipotezelor formulate în interiorul unei lumii
utopice.

Deși exemplele de contrautopii în literatura noastră sunt ceva
mai multe, vezi și studiul lui Bogdan Crețu la temă, Utopia ne -
gativă în literatura română, noi ne vom opri din lipsa spațiului
asupra a două exemple. Singura distopie românească integrală,
care respectă întocmai regulile speciei, dar a fost publicată în
1985 în Franţa, la prestigioasa editură franceză Albin Michel, este
romanul lui Bujor Nedelcovici, Le second messager. Scris, iniţial,
în limba română şi propus unei edituri din România, şi purtând
titlul provizoriu de Ereticul îmblânzit, volumul a fost oprit de la
publicare de cenzura comunistă, şi, ca o notă de culoare supli-
mentară, referatul pentru editură, descoperit de autorul cărţii în
dosarul personal din arhiva C.N.S.A.S. şi anexat ediţiei care resti-
tuie versiunea originală, a fost semnat de criticul Eugen Simion.
Dacă mai toate semnalele şi cronicile din ţară la apariţia cărţii au
lipsit cu desăvârşire, cum era şi normal să se întâmple, până în
1989, romanul va fi, pe larg, comentat de Monica Lovinescu, unul
din criticii noştri literari care a vorbit cel mai mult de la micro-
fonul postului de radio Europa liberă despre distopie în general,
dar şi despre romanul lui George Orwell, 1984, în particular. 

Monica Lovinescu citează, de altfel, un studiu foarte cunoscut
despre utopie al lui Raymond Ruyer, L’utopie et utopies. Din acest
studiu autoarea a extras cele şapte trăsături ale utopiei, colectivis-
mul, pasiunea simetriei, anti-naturismul, izolarea, hedonismul
colectiv, dirijismul, la care Monica Lovinescu adaugă o trăsătură
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nouă, specifică mai curând distopiei, lipsa memoriei. Îmi amintesc
că romanul lui Orwell acesta a apărut în foileton imediat după 22
decembrie 1989, în ziarul România liberă şi că filmul în care Richard
Burton juca rolul Marelui Inchizitor a fost difuzat de Televiziunea
Română liberă în serile când, în Bucureşti ,se mai duceau lupte de
stradă cu aşa zişii terorişti. 

Fiind, de fapt, un roman fracturat în două cărţi diferite, prima
parte se intitulează Jean Elby, iar cea de-a doua, Noul mancurt,
evident o aluzie la romanul textul descrie o insulă, Belle Ille, In-
sula Victoriei, condusă de un Guvernator, un soi de Big Brother
local, şi este, practic, o transcriere, utilizând celebrul procedeu
modernist al fluxului conştiinţei, din jurnalul imaginar al unui
locuitor al insulei, Danyel Raynal, un scriitor foarte cunoscut care
multă vreme a călătorit în jurul lumii, unde a trecut prin expe-
rienţe diferite, dar care alege să se întoarcă acasă. Fiind şi scriitor
este imediat luat în primire de un prieten din liceu care se oferă
să-i obţină un post la Facultatea de Litere de pe insula imagi-
nară şi să-i faciliteze chiar publicarea unui roman, predat unei
edituri locale cu mult timp înainte. 

Cei de pe insulă, în primul rând prin angajaţii Institutului de
orientare, un corespondent al Ministerului Adevărului, au dez-
voltat o tehnică de reeducare, comparată de Monica Lovinescu
cu tehnica reeducării politice utilizate în lagărul de la Piteşti, de-
scrisă de V.Ierunca în Fenomenul Pitești, iar la un moment dat
un geolog povesteşte o aşa-zisă legendă din Orient, legenda
mancurţilor, pe care Bujor Nedelcovici ar fi putut să o preia de la
Cinghiz Aihmatov , fără să indice sursa, probabil de teama cen-
zurii. În literatura română, există descrierea unei metode simi-
lare, cea a lobocoagulării prefrontale, aşa cum este ea prezen- 
tată într-una din povestirile fantastice ale lui Vasile Voiculescu.
Tehnicile de convingere pot fi mult mai eficiente decât cea din
O mie nouă sute optzeci şi patru căci în lumea lui George Or-
well era utilizată totuşi tortura, măsurile luate de Guvernator
sunt mai subtile, iar Danyel Raynal e mai aproape de structura
caracteriologică a lui Kuleshov, eroul romanului lui Arthur
Kostler.       

Rezultatul este chiar omul nou, omul de plastilină, care
poate prelua lozincile şi ideologia fără niciun efort intelectual.
Danyel reuşeşte să intre în legătură cu vechea sa iubită, Miche-
line, dar aceasta se autodenunţă şi îşi reia tratamentul la Institut.
Eroul complotează cu un prieten să declanşeze un act de erezie
totală, cu Jean Elby, încercând să ţină un discurs la Congresul
Scriitorilor, dar nimeni din cei prezenţi nu dă semne că i-a înţe-
les discursul, publicul nu are nicio reacţie. În acest moment,
Danyel Raynal se întâlneşte faţă în faţă cu Marele Conducător, iar
Guvernatorul îi propune să devină un colaborator direct şi să-i
scrie discursurile politice. 

La auzul refuzului lui Danyel îi transmite că nu ar fi binevenit
pe insulă şi că ar fi mai bine pentru el dacă ar pleca. Personajul
rezistă o bucată de timp, descriindu-şi încercarea în aceste
pseudo-jurnale, apoi se predă şi este supus reeducării politice în
echipă cu Jean Elby. Din partea a doua a cărţii, Noul mancurt îl
aflăm pe Danyel în funcţia de consilier al Guvernatorului, şi pe
cale de a deveni numărul doi al regimului. Deducem, de aici, că
vechiul mancurt este chiar personajul din romanul lui Cinghiz
Aimatov, o zi mai lungă decât veacul, un roman simbolic, con-
struit pe trei dimensiuni diferite, prima cea distopic-realistă, în
care este descrisă viaţa cotidiană în Uniunea Sovietică, cea de-a
doua de roman S.F., în care este vorba despre o misiune ruso-
americană în spaţiul cosmic, iar cea de-a treia, mitică. El îşi re-
citeşte primul jurnal, de dinaintea reeducării, şi deduce că erezia

sa fusese planificată de Institut iar amicul său, Jean Elby execu-
tase, de fapt, un ordin. Jean Elby se va sinucide sau va fi (sin)u -
cis aidoma personajului Hertei Muller din Timișoara, iar
următorul pe listă ar putea fi chiar Danyel. Cartea se închide cir-
cular, un nou vizitator soseşte pe insulă, de data aceasta un
arheolog, care spune aceeaşi replică pe care Danyel o spusese la
începutul cărţii, şi deducem că procesul acesta al mancurtizării
e un proces care se reia ciclic. Textul romanului lui Bujor Nedel-
covici e cel al unei opere deschise, cu o structură circulară, care
ar putea demonstra că, în fond, distopiile sunt, de fapt, nişte
arhetipuri ale lumilor totalitare.  

Oricum, în ciuda artificiului de a masca termenii politici sub
masca unor cuvinte franceze, cartea a căzut la examinarea refe -
rentului şi nu a fost, în final, publicată. Deşi putea părea în anii
optzeci, unui critic francez, doar o operă fantastică sau ştiinţi-
fico-fantastică, era doar o transcriere foarte realistă din interi-
orul unei lumi închisă în distopia totalitarismului, cum a sesizat
şi criticul Monica Lovinescu  la lansare. După ce a fost tradusă în
franceză de Alain Paruit şi a fost publicată la Paris, autorul ei
trăind încă în Bucureşti, în interiorul închisorii care se numea
România, un exemplar al cărţii fiind în mod ilegal trecut peste
graniţă de un cetăţean genevez, şi astfel Bujor Nedelcovici a
putut să-şi vadă propria carte, la care nu avea acces. Episodul i-a
inspirat subiectul celui de-al doilea roman, dimineaţa unui
miracol. Romanul i-a fost răsplătit cu premiul Libertăţii în anul
1984. Al doilea mesager e prima noastră distopie completă, un
soi de manuscris dintr-o lume totalitară. După 1990 Bujor Nedel-
covici  şi-a completat romanele scrise în româneşte şi traduse în
limba franceză cu date din propriul dosar la C.N.S.A.S. care i-au
confirmat probabil ideea că imaginaţia sa a rămas cu mult în
urma realităţii, că viaţa bate ficţiunea.

Nici Zile de nisip, un alt roman scris şi publicat în anul 1980
nu a trecut atât de uşor de arcanele cenzurii, ar trebui doar spus
că a fost ecranizat de regizorul Dan Piţa în 1981 şi a devenit sce-
nariul filmului Faleze de nisip, care a fost imediat scos de pe
ecrane.  N. Ceaușescu, la o plenară a PCR, cu creatorii din diverse
uniuni de creație, a vituperat împotriva filmului pentru că în-
fățișa un tânăr muncitor care ar fi fost bănuit că a furat un
casetofon de pe plajă, acuzat de Medicul, interpretat de V.
Rebengiuc, urmând o anchetă ca în Reconstituirea. Romanul Zile
de nisip, tradus în limba franceză sub titlul Crime de sable după
ce autorul a primit azil politic în Franţa, în anul 1987, s-a bucurat
totuşi de o cronică în termeni favorabili şi în ţara noastră, cea a
profesorului Nicolae Manolescu. Universul din romanul acesta,
Zile de nisip ar putea fi comparat cu cel din romanul lui Abe
Kobo, Femeia nisipurilor sau cu un alt univers ficţional celebru,
cel din romanul lui Dino Buzzatti, deşertul tătarilor. Pornind de
la un fapt divers, de la un simplu furt de pe plajă, căruia i-a căzut
chiar el victimă, romancierul dezvoltă o întreagă parabolă
politică, construită în jurul legendei victimei care devine vână-
tor, a prorumbelului care vânează cobra. Puştiul care i-a furat
hainele şi camera devine o obsesie, abandonându-şi concediul
chirurgul Theodor Hristea începe să-l caute pe Puşti, după eli be -
rarea acestuia din închisoare, dar acesta se revoltă şi îl ucide. 

Conchizînd, romanul Al doilea mesager, e prima noastră
distopie completă, un soi de manuscris închis într-o sticlă, care
păstrează aerul unei lumi totalitare. După 1990, Bujor Nedel-
covici  şi-a completat opera care adună romanele scrise în
româneşte şi pe cele traduse în limba franceză cu datele din pro-
priul dosar la C.N.S.A.S., adunate în volumul Eu, Nica şi Securi-
tatea care i-au confirmat probabil ideea că imaginaţia sa a rămas
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cu mult în urma realităţii, că viaţa bate ficţiunea.    Racul sau distopia
bine temperată

În romanul lui Alexandru Ivasiuc, Racul, cel care încheie seria
de romane publicate de acest romancier al anilor 70, care înce-
puse cu Interval, și continuase cu Păsările, Apa sau Cunoaș -
terea de noapte, romancierul va muta acțiunea romanului
parabola pe continentul latino-american, tocmai pentru a păcăli
cenzura și a da senzația că vorbește despre racile ale lumii con-
temporane, în mod evident, termen de referință fiind romanele
parabole politice scrise de autori ca Gabriel Garcia Marquez,
Toamna patriarhului, oameni de porumb sau domnul
președinte de Miguel Angel Asturias, Mario Vargas Llosa cu
Conversație la Catedrală sau Războiul sfîrșitului lumii sau
Ernesto Sabato, cu despre eroi și morminte sau Tunelul, ca să
dăm doar cîteva exemple notabile. Un spaţiu închis absolut
eremetic este şi lumea narativă în care se agită Miguel din Racul
în preziua loviturii de stat. Alexandru Ivasiuc nu descrie propriu-
zis o insulă imaginară, ca realitate geografică, ci un univers mili-
tarizat din care nu poate fi vorba de evadare. Însuşi aeroportul,
loc dinamic prin excelenţă şi simbol al deschiderii, îl surprinde pe
Miguel prin impresia de inerţie pe care o creează: “Marea clădire
modernă, cu arhitectura ei ciudată care scotea în evidenţă im-
personalitatea volumelor geometriei, cilindri întretăiaţi de
cercuri, era întunecată. Doar câteva piste erau presărate cu lu-
mini portocalii, ciuperci artificiale de noapte şi geamurile câtor -
va birouri, aruncau o lumină suspect de paşnică. Tocmai pacea,
pentru un asemenea loc, era un adevărat semn de pericol ».

Inițial, protagonistul romanului, Miguel, era un insider al
regimului de teroare impus de Don Athanasios, un soi de o rotiță
și un șurub al acestuia, un executant fără crâcnire al ordinelor
date de acest dictator sângeros care preia destul de multe trăsă-
turi ale dictatorilor latino-americani, Miguel dezvoltă mai apoi o
conștiință critică, un soi de dublă-gîndire orweliiană care îi va
permite să se detașeze de acest fenomen al Terorii și să-l înțe-
leagă în profunzime, să-l demonteze și apoi să-l refacă mintal,
pentru a-i pune în evidență toate punctele slabe, și a încerca să
supraviețuiască, în condițiile în care moartea putea să-l lovească
aleatoriu pe oricare dintre locuitorii insulei, care nu respectau
setul de reguli impuse de Don Athanasios și de camarila sa. 

Reluînd o imagine lui André Gide din Falsificatorii de bani
Miguel își caută o soluție prin care printr-o viteză de reacție su-
perioară dată de inteligență să poată supraviețui în lumea
aceasta de crustacee care se mișcă cu încetineală,  cu nesfîrşită
şi răbdătoare lentoare a unui rac. Lovitura de stat va fi urmată de
un masacru al celor care au complotat dar absurdul situației de-
pășește orice imaginație, pe lista celor care urmau să fie arestați
figura și numele unei persoane moarte iar ofițerul care coor-
donează operația le prdonă soldaților săi să aresteze cadavrul, și
să-l tortureze, un bun prilej pentru Miguel de a se autoanaliza
cu atenție maxima: ”Nu eram doar un simplu ucigaş, pentru că asta
eram, ci înlăturam urma de omenesc din moartea însăşi… Am înţe-
les că intrăm într-o altă epocă şi nu ştiu dacă sunt copleşit de bu-
curie că voi supravieţui în ea. Moartea trebuie să-şi păstreze
caracterul ei solemn, individual. Măcar ea.”

Cred că esența romanului stă în scena în care Figuera descrie
copacii pe care i-a găsit întîmplător într-un luminiș, care sunt
niște ulmi cu coroane foarte înalte, specifici unei clime temper-
ate și care nu creșteau în climatul musonic al țării acestea imag-
inară, nelocalizată pe vreo hartă. În mijlocul pâlcului de copaci se
zărea un arbore uriaș, care oprea soarele să mai lumineze restul
copacilor mai mici. El se confundă cu arborele, simte că formele

acestuia intră direct în el, dar Benevisto replică imediat că acel ar-
bore practic nu exista era principala formă a dragostei de sine.
Motivul formei revine ca un leit motiv în proza lui Alexandru Iva-
siuc, dar replica lui Figuera este extrem de rapidă, el îi va preciza
lui Miguel că viața nu este somn, ci chiar opusul, maxima trezire. 

Alexandru Ivasiuc are o ciudată fascinație față de autoritate
și față de personajele care o reprezintă. Mai mult, criticii literari
au atras déjà atenția asupra faptului că asistam, în romanele lui
Alexandru Ivasiuc la constituirea unei „mitologii“ a puterii, via
filosofia lui Michel Foucault, aici se întîlnește cu câteva din ro-
manele pătrunse de filosofia nietzscheană ale romancierului
Nicolae Breban. Paradoxul e ca aceasta mitologie rezulta dintr-
o foarte metodica incercare de demistificare a mecanismului
politic. Putini scriitori la noi au fost mai preocupati de acest
mecanism decat Alexandru Ivasiuc și putini l-au analizat mai
lucid. Dar cel mai neasteptat lucru la el este ca, obsedat sa
demistifice mecanismul politic, l-a învăluit adeseori, conferindu-i
o aură de mister care îl face aproape inexplicabil, pentru ca, spre
final, voind să-l demonteze piesă cu piesă, spre a-i învedera
funcționarea, s-a lăsat sedus de retorica lui. Astfel, Racul e un
roman politic, urmărind sa analizeze tehnicile preluarii puterii,
căci Miguel viseaza să se substituie lui Don Athanasios.
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H
ans Christian Andersen are un nume şi o biografie prea
cunoscute pentru a mai risca să intrăm în detalii. În ţările
scandinave, numele sale de botez sunt marcate doar prin
iniţiale. Este o cutumă a locului. Dar orice ai alege, H. C. Sau

Hans Christian plus foarte obişnuitul nume de familie Andersen, ros-
tindu-l, te întâmpină Crăiasa zăpezilor, Degeţica, Fetiţa cu chibrituri, Sol-
dăţelul de plumb, Răţuşca cea urâtă, Klaus cel mare şi Klaus cel mic şi,
inevitabil, Mica sirenă. În portul Copenhaga are o statuie. Ea a dispărut
după meciul de fotbal Danemarca-România din septembrie 2003, iar
spectatorii oaspeţi au fost bănuiţi că au aruncat-o în mare de furie că
echipa lor nu a câştigat partida şi nu s-a calificat la campionatul euro-
pean. O fi adevărat, n-o fi, cert  e că Mica sirenă de bronz a fost recuper-
ată din apa nu foarte adâncă de pe lângă ţărm.  

Ea are şi  un nume, nu-l ştia decât Doctor Faustus. A apucat să-l
dezvăluie în în cercarea sa chinuită de spovedanie totală în faţa priete-
nilor, înainte ca mintea să i se-n tunece. Compozitorului de geniu i-o adu -
cea în pat Mefisto ori de câte ori Adrian Leverkühn şi-o dorea sub
înfăţişarea de sirenă ori  în chip de femeie cu picioare în tălpile cărora se
înfigeau flăcări de durere ascuţită. O botezase Hyphialta. O iubea.

Dar părintele ei, H. C. Andersen, a devenit cunoscut, mai întâi, în ţara
sa nu prin personajele basmelor, ci prin câteva romane şi unele cărţi de
călătorie. Între ele, Bazarul unui poet, relatând un voiaj la Istanbul şi în-
toarcerea spre casă pe firul Dunării în sus, către izvoare. La Orşova, a scris
proza Femeia valahă. Iubea literatura din adolescenţă, mai ales teatrul şi
poezia. Îşi improvizase acasă un teatru, juca singur toate rolurile, recita pe
dinafară din Shakespeare, părinţii nu-l credeau a fi tocmai în toate minţile.
Tatăl a încercat să-i transmită meseria sa de pantofar, dar fără vreo pică-
tură de şansă. Hans Christian a învăţat însă greu în şcoală, suferea de o
dislexie bizară care-i permitea să citească şi să reţină piese de teatru, dar
nu-l ajută să parcurgă un text în public. A fost un elev întârziat şi, curios,
s-a bucurat de sprijin la studii din partea regelui. S-a speculat chiar că ar
fi fost copilul acestuia, cu toate că regele domnea la Copenhaga, în insula
Sjeland, iar modesta familie Andersen locuia la Odense, pe insula Fynen. 

Basmele l-au făcut să ajungă la celebritate în întreaga lume. În 1855,
la 50 de ani, a scris şi publicat o carte, tratând-o tot ca  pe un basm, anume
Povestea vieţii mele: o autobiografie. Titlul ei în engleză confirmă mai clar
că nu a desprins-o de regimul basmelor: My fairy tale: an autobiography.
În această carte, Andersen evocă un episod din adolescenţa sa când,
temându-se că nu va fi bun de nimic în viaţă, părinţii l-au dus la o ghici-
toare ţigancă din Odense. Femeia i-a luat palma şi a spus: „Într-o bună zi,
oraşul Odense se va ilumina în cinstea acestui băiat!” Este un obicei al
popoarelor nordice care, pentru meritele alese ale unui fiu al oraşului sau
al satului, decid ca la un moment dat localitatea să se umple de lumini de
la un capăt la altul în onoarea celui care, la rândul său, a purtat până de-
parte numele aşezării. În cartea publicată în 1855, Andersen subliniază că
nu crede în spusele acelei ţigănci. Dar de ce o avea neamul ăsta venit de
la capătul lumii un dar atât de pronunţat al premoniţiei? Nu se ştie de ce,
însă cert e că în anul 1864, în absenţa cetăţeanului născut aici în 1805,
oraşul Odense s-a iluminat  omagiindu-l pe Hans Christian. 

Autorul Micii sirene a mai trăit unspre zece de ani. În 1869, s-a acci-
dentat grav căzând... Căzând din pat. Se pare că următorii şase ani ai săi
au fost destul de chinuitori. Astăzi, ziua naşterii sale, 2 aprilie, este de-
clarată Zi mondială a cărţii pentru copii.  

Dreptatea ghicitoarei
rAdu SerGiu rubA

��� ���

Destine de scriitori

Vrăjitoarea 
lui Kuprin

S
criitorul Alexandr Ivanovici Kuprin a publicat, în
anul 1899, o nuvelă cu titlul Olesia. Era numele
personajului principal al povestirii dar şi al unui
capitol important din viaţa autorului. Kuprin,

născut la 26 august 1870, fusese trimis ca mic slujbaş al ad-
ministraţiei ţariste undeva, prin nişte sate din Ucraina, pier-
dute între imense păduri. Aici a cunoscut-o pe tânăra
ţigancă Olesia şi pe mama ei, Manuiliha. Locuiau amân-
două într-o căsuţă, la marginea pădurii, iar autorităţile erau
intrigate că ele refuzau să se mute în sat. 

Tânărul Kuprin, tocmai în felul acesta, a cunoscut-o pe
Olesia: s-a deplasat la coliba celor două femei singuratice
cu gândul de a le convinge să-şi părăsească adăpostul pen-
tru unul, chipurile, mai în mijlocul lumii. Bărbatul din el a
fost însă mai puternic decât funcţionarul de stat, iar vizitele
sale, din obligaţii de serviciu, au devenit galan te. Olesia i-a
făcut câteva demonstraţii de vrăjitorie, de magie, poate mai
degrabă de hipnoză. Îl lăsa să meargă pe o potecă şi, dintr-o
dată, îl avertiza că are în faţă o funie. Kuprin se împiedica sis-
tematic de funia nevăzută şi inexistentă. O dată i-a oprit o
sângerare bolborosind cuvinte neînţelese deasupra rănii. 

Dar până la urmă, slujbaşul din tânărul îndrăgostit a în-
ceput să se revolte. Ţinea neapărat s-o aducă pe Olesia în
mijlocul lumii aşa-zis civilizate, mai precis, s-o vadă în bise -
rică. Fata s-a conformat şi a asistat cuminte la Sfânta Litur -
ghie. Dar ţăranii, care o considerau de multă vreme vrăji- 
toare, au înconjurat biserica şi au adus la încheierea sluj bei
o găleată cu catran. Vo iau s-o prindă şi s-o ungă, apoi s-o
tăvă lească prin fulgi de gâscă, semn de mare oprobriu în
Rusia şi în Ucraina. Olesia a scăpat spre pădure, rupând prin
surprindere, încercuirea sătenilor şi, la scurt timp după asta,
împreună cu mama ei, a părăsit acele locuri. 

Interesant este ce mărturiseşte autorul despre prezi -
cerile pe care i le-a făcut bă trâna Manuiliha înainte de ple-
care: i-a spus că va trăi 67 de ani, că nu se va însura nicio- 
dată şi că, în viaţa lui, va interveni un eveniment care-i va
schimba radical destinul. Subliniem că nuvela conţinând
aceste prevestiri a fost publicată în 1899. În anul 1919,
Kuprin a părăsit Rusia din pricina revoluţiei. A rămas celi-
batar până la sfârşitul vieţii, survenit în ziua de 25 august
1938. Se născuse, după cum am spus la 26 august 1870. Cu
alte cuvinte, a murit la o dată reprezentând o zi înainte ca
el să împlinească 68 de ani, conform stilului vechi al calen-
darului practicat în Rusia în secolul al XIX-lea. Fiindcă Uni-
unea Sovietică adoptase calendarul gregorian, moartea lui
Alexandr Ivanovici Kuprin s-a produs practic la două săp-
tămâni înainte ca el să ajungă la cea de a 68-a aniversare. 

Bătrâna îi prezisese că va apuca să tră iască 67 de ani, nu
să împlinească mai mulţi.
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Gârbea are neîndoielnic stofă de drama-

turg, ducând mai departe stilul unor Ionesco,

Arrabal, Sorescu
sau Vișniec într-un inter-

textualism á outrance nepracticat de nimeni

la o asemenea scară ale cărui modele înde-

părtate pot fi, în poezie Cărtărescu sau

Stratan, iar în proză Paul Georgescu. (
...)

Horia Gârbea este, alături de Vișniec, dra-

maturgul cel mai în
zestrat al genera�ie

i ’80.

Nicolae Manolescu

Istoria critică a literaturii române
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După un debutrăsplătit cu PremiulFilialei București-Poeziea Uniunii Scriitorilorpentru anul 2017
(Reluare în Rai,

Editura Neuma),poeta dă o probă dematuritate cu aceastănouă carte în caretemele primului volumsunt amplificate și
aprofundate.Clara Tîrcă nu scriedoar ca să își consumeinsomnia, ci dorește săcomunice în chipautentic, să realizeze oconstrucție în care numai încap permutări.Prezența ei în poezie
este tot mai

convingătoare.

Horia Gârbea
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Adevărate parabole cu irizări de epos

oriental sunt aceste istorisiri doar în apa -

rență genuine pe care aproape că le şi

ascultăm  în timp ce le citim. Urechea şi

Ochiul receptorului relaţionează pen tru

că scrierea propriu-zisă este impreg nată

și se des fă şoară ca o prelungire a rostirii

despre întâmplările petrecute pe «malul

celălalt». Mai mult, naşterile ciudate,

fauna pestriță, picarescul vizio narilor şi

întâmplările nemai văzute se adresează

adulţilor dar poate și celorlalte vârste

fermecate de ingredientul fantastic. 

Mircea Muthu
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Dacă lumile magice ale zânelor

florilor ar avea și biblioteci atunci,

pe raftul cu volume de poezie,

cartea MARIEI MATEI ar fi dintre cele

mai citite. Pură și plină de candoare,

împodobită cu roua emoțiilor,

mijind mugurii întrebărilor,

întinzând lujeri fragili până

departe, în nostalgii marine sau

în melancoliile cerului, bătând cu

parfumu-i delicat la porțile inimilor

împietrite, asumându-și misiunea

de a însenina lumea, poezia

MARIEI MATEI este un clinchet

argintiu cu inserții mitice, cu

discrete reverberații celtice, c
u

pendulări dinspre copilăria pierdută

a lumii înspre cenușiul cotidian,

căutând spre sacru precum

navigatorii spre Steaua Polară.

Inocența și credința trec dincolo de

orice zid. O poezie ca un vitraliu prin

care se cern înțelesuri și taine din

alte lumi.
ANDREA H. HEDEȘ
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Elegiile dilematice compuse de Carmen TaniaGrigore sunt pline de epitete surprinzătoare: gripesenile, traiectorie siderală, scâncet deviat, fereastrăacuzatoare. Metaforele șicomparațiile dau ocol &e -cărui text și se agață de elca arborescența unei ie derebătrâne (m-am contami -nat!). Atunci când expu-  nerea devine dintr-o datădirectă, o prospețime in va -dează cititorul și îl recon- fortează. Virtutea acestorpoeme este felul neaștep -tat de a emite re'exii carepot contraria. 
Carmen Tania Grigorepropune o antolo gie deautor semni&cativă și con -vingătoare.
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1. ”Da” și ”Nu”. Da, dacă ne folosim de cărți ca de niște hap-uri bune de alungat durerile, atunci ne vom
întoarce la unele dintre ele, ca la niște medicamente ce își fac repede efectul. Fiind la mare, mi-a făcut cu ochiul
binecunoscuta carte Cișmigiu Et Comp. de Grigore Băje naru. Am cumpărat-o fără să îmi fac probleme că aș
putea să fiu eti chetată ca  superficială de cei din jur. Știam că îmi va face ora de plajă mai ușoară. Am deschis-o
cu teama că lectura nu îmi va produce aceeași plăcere și nu voi chicoti, așa cum o făceam în copilărie. Dar zgura
nu m-a acoperit chiar atât de tare, am savurat-o cu aceeași plăcere. După cum și hapul Jerome K. Jerome își
face și acum repede efectul. Nu cum timpul destinat lecturii a fost mai darnic cu mine în vacanțele de tot felul,
nu pot să așez semnul egal între ceea ce am citit în răstimp și așa-zisa lectură de vacanță. Pe vremea aceea nici
nu cunoșteam eticheta pomenită. Când am fost dată afară din ”vacanțe”, am protestat în felul meu, adică în
ziua de 15 iunie începeam să recitesc pentru a nu știu câta oară La Medeleni, primită la premiul în clasa a șasea
și recitită în fiecare an până la un moment dat când, nu mai știu de ce, am trădat-o. La început am citit-o sub
imperiul curiozității și cu bucuria copilăriei împletită  cu cea a verii. Mai apoi, lecturarea ei a devenit o datorie
de onoare, un fel de scut vacanțial între lumea mea și lumea de afară.  

2.  ”Da”. Cartea Mi-e dor de-o pohtă bună apărută la Editura Mașina de Scris poate fi considerată o lectură
de vacanță. Cu atât mai mult cu cât ea se adresează celor, care asemenea mie, au depozitat în același cufăr,
copilăria și vacanța. Concediile celor care au crescut, au crescut și încă... mai cresc, neobosiți în căutările lor prin
lume, îmi sunt de-a dreptul prunc-odioase. Aș rescri-o oricând cu multă plăcere și cu mai multe aduceri aminte.

3. Lectura este una dintre libertățile pe care nu ni le poate lua sau îngrădi nimeni. În grădina mea,
”Libertatea” și ”Programarea” nu au cum să trăiască  cot la cot. Nu mi-aș permite vreodată să le silesc să
împartă același strat. Noi, muritorii de rând, Slavă Domnului, putem să citim ce ne poftește rânza. Totuși mi
se pare o lipsă de respect să nu citesc o carte primită. Dincolo de asta, nu se știe ce carte îmi va face cu
ochiul din rafturile unei biblioteci, a unui anticariat... să nu mai vorbesc despre oferta târgurilor de carte.
Consider că singurii cititori năpăstuiți sunt criticii, dacă între timp nu și-au câștigat dreptul de a spune nu
tăvălugului filo-carțifer. În schimb îmi pierd libertatea când mă așez la scris, devin o sclavă. Nici măcar nu
pot să îmi aleg unealta de scris. Mi-ar plăcea să scriu cu tocul. Din păcate cu penița poți să îți scrii cel mult
demisia dintr-o planetă din care alții vor să plece, să trăiască pe altele, ce par de-a dreptul ostile. Rămânând
fidelă vechilor unelte de scris, îmi vărs năduful pe o tastatură banală care poate să sece orice izvor creativ.
Așadar, să vină vacanța! Acele vacanțe în care cărțile se scriu de la sine!

1.  Nu am și nu am avut niciodată noțiunea de cărți destinate „lecturii de vacanță”. Am avut-o dintot dea -
una pe aceea a cărților în general. Într-adevăr, în copilărie și adoles cență, elev fiind, vacanța „mare” în semna
mult timp consacrat lec turii. Ceasuri nenumărate stăteam în copacul din fața casei și citeam, citeam uitând
uneori de foame și sete. Dacă acuzam vreo criză, era lipsa de cărți și de oameni care să-mi spună ce să citesc.
Eventual și să-mi împrumute cărțile respective. Cum se știe, din punct de vedere oficial, maculatura realist

Lecturi de vacanţă

Florica Bud �� Ion Cocora �� Simona-Grazia dima �� Sonia Elvireanu �� Farkas Jenő �� Iacob Florea  
�� Mihail Gălățanu �� Petros Golitsis �� dinu Grigorescu �� Bogdan Hrib �� Valentin Iacob �� Vojislav Karanović 

�� Kieu Bich Hau �� Kooseul Kim �� Victoria Milescu �� Radu-Ilarion Munteanu �� Enrique Javier Nogueras Valdivieso
�� Ioan F. Pop �� Caleb Schrock-Hurst �� Şerban Tomşa �� George Volceanov �� Tudor Călin Zarojanu �� William Zhou

Reclamele editoriale și o obișnuință bine fixată trimit la anumite cărți ca la niște lecturi potrivite anume pentru o vacanță (mare)
sau le desemnează drept „estivale”. Am fi bucuroși să aflăm opinia dvs. despre acestea prin răspunsuri la următoarele întrebări:

11.. Există cu adevărat „lecturi de vacanță” ori ele sunt prejudecată și un slogan comercial? 
22.. Ați scrie sau ați scris o carte cu gândul că ar constitui o „lectură de vacanță”? 
33.. Ce vă propuneți citiți (eventual să scrieți) în vacanța „mare” a acestui an 2019?

Pentru că vacanța este pretutindeni, la ancheta noastră au răspuns 23 de scriitori din nouă țări.

Florica Bud

Ion Cocora

Anchetă realizată de AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA



www.revistaneuma.ro
Anchet[ 46

Nr. 7-8 (21-22) � IULIE-AUGUST  2019

socialistă era pe cai mari. În librării, în biblioteci, în manuale... Pe de altă parte, celor  din jurul meu numai
la cărți nu le era capul.  Erau țărani simpli, cu cel mult șapte clase. Grijile lor erau, în primul rând, cu cât grâu
și porumb vor rămâne după ce li se rețin cotele, dacă vor reuși să iasă din iarnă cu amărâta de agoniseală
de care dispuneau, dar și la soarta familiilor recent deportate în Bărăgan, iar pe mine mă căineau că îmi
pierd vremea cu prostii. Cred că lecturile mele au început cu basme, cu Amintirile... lui Creangă, cu poezii
de Eminescu (nu știu prin ce minune dețineam un  exemplar  cu coperțile lipsă, cu multe pagini rupte, din
ediția lui Titu Maiorescu), cu texte de prin calendare vechi, cu Uzina vie, cu Tânăra Gardă etc. etc. Împortant
e că repede, chiar din vacanța următoare, aria mea de lectură s-a lărgit cu cărți de cu totul altă factură. În
vacanța dintre clasa VI-a și a VII-a, nu-mi mai amintesc prin ce minune, mi-au căzut în mână o serie de
volume ferfeniță din celebra colecție „doxuri” și  Elevul Dima dintr-a șaptea. Le-am devorat! Probabil că
acestea, privite retrospectiv, aduc întrucâtva, cu ceea ce numiți în anchetă „lecturi de vacanță”. Din  fericire,
locul lor a fost luat repede, chiar din vacanțele următoare, de romane de Liviu Rebreanu (Ion, Răscoala),
Ion Agârbiceanu (Arhanghelii), Camil Petrescu (Patul lui Procust, Ultima noapte de dragoste, prima noapte
de război), Anton Holban (Ioana), Ionel Teodoreanu (La Medeleni) etc. etc. Desigur, pentru a ajunge la
acestea a fost necesar să se petreacă din nou un miracol. Am descoperit că un țăran din sat, Ion Bălica,
adăpostește în casă o adevărată comoară. Vacanțe la rând am citit din fabuloasa lui bibliotecă, pe lângă
cărțile amitite, Istoria literaturii lui Călinescu, poemele lui Blaga, volumul apărut la Fundațiile regale,
numeroase alte titluri de seamă din literatura autohtonă interbelică și nu numai. Cam tot în acea perioadă
am aflat că sunt consătean cu un vestit cărturar bănățean, Ion Stoia Udrea, plecat demult din sat, întâlnit
și cunoscut abia în anii de studenție când se va întoarce definitiv la casa părintească. Și încă un detaliu. În
vecinătatea Greoniului, satul meu natal de pe Valea Cărașului, situat între dealurile cu cireși ale Oraviței și
cele cu păduri de fag de pe granița cu Jugoslavia, pe distanța a vreo opt km, în două comune, Grădinari
și Ticvaniul Mare, își aveau originea Constantin Miu Lerca, Romulus Ladea și Virgil Birou, oameni faimoși,
care au făcut din mine un cititor fanatic fiindcă visam să fiu ca ei. Eu am citit în  vacanțe enorm. Amestecat,
la întâmplare, fără criterii, având în minte cărți, fără să-mi pun problema că ele sunt „lecturi de  vacanță”.
Erau pur și simplu cărți citite în vacanță și atât. 

2. Nu am scris și nu voi scrie cărți pentru „lecturi de vacanță”! Nu știu ce sunt acestea. 

3. Ce-mi propun să citesc? Îmi doresc teribil să am timp și putere să recitesc Dostoievski și Faulkner. Cu
Frații Karamazov aș bifa a cincea lectură integrală. Ce lectură dumnezeiască ar fi! Sunt ispitit, de asemenea,
să recitesc măcar unele din  romanele scrise de scriitori români (Preda, Buzura, Sorin Titel, Breban, D.R.
Popescu etc.)  în a doua jumătate a secolului XX. Sunt foarte curios să văd cum se situează ele raportate
la ceea ce se scrie în prezent. Dacă își mai găsesc locul în raftul de aur al literaturii române. Dar sunt sigur
că un astfel de proiect e sortit să rămână mai mult utopie decât să devină realitate. Căci  timpul e din cale
afară de grăbit. Abia dacă îmi lasă răgaz să respir. 

1. Cred că, în virtutea unui consens tacit, transmis, pare-mi-se, în chip înduioșător, chiar și de la
generație la generație, în societate, ca și în sânul aceleiași familii, există „lecturi de vacanță”, în măsura în
care unii oameni au gusturi comune și doresc să se delecteze, la mare sau la munte, cu lectura unui roman
de aventuri, a unui thriller sau policier, a unei vieți romanțate sau a unui roman de dragoste. Cu toate
acestea, categorisirea nu este infailibilă. Citim, adesea, în vacanță, cărți dificile doar pentru că atunci avem
mai mult timp și liniște. Unul din scriitorii noștri importanți studia un tom de politologie intimidant prin
dimensiuni și, deopotrivă, prin complexitatea conținutului; l-am surprins pe viu la Neptun. Nu am avut
impresia că volumul intra în categoria cărților de vacanță, dar îndeletnicirile nu-i permiseseră să-l abordeze
peste an, așa că putința de a-l răsfoi acum, în zile de relaxare și de opțiuni personale mai degajate,
reprezenta pentru el o reală satisfacție. Cred că așa facem toți cei din breasla scrisului, fiindcă vara, de
obicei, abordăm lucrările ce ne solicită la maximum și pentru care nu găsim altădată un moment mai
prielnic. 

2. Nu aș scrie și nu am scris o carte „de vacanță” din simpul motiv că nici nu mi-ar ieși (ha, ha, ha!). Ca,
probabil, toți poeții, migălesc la o aceeași operă; și ea nu este ușor de înțeles, dar nu pot schimba situația.
Din perspectivă proprie, lirismul meu, cartea unică, în perpetuă desfășurare, este limpede precum cleștarul,
dar, vai, știu că afirmația e valabilă numai pentru mine, care trăiesc în interiorul ei. Din afară privită, este,
uneori, am senzația, destul de ermetică, dificilă. Mă consolează doar certitudinea că permite nenumărate
lecturi! 

3. În vacanța de vară ce se apropie m-aș bucura să pot reciti paginile filosofice ale lui Lucian Blaga,
încântătoare, pentru mine, în egală măsură cu poezia sa. Îndeosebi Trilogia cunoașterii, cu ale sale Eonul
dogmatic, Cunoașterea luciferică, Cenzura transcendentă. Părerea mea intimă, pe care îndrăznesc să o

Simona-Grazia Dima
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exprim doar fiindcă discutăm, iată, despre lecturi de vacanță, socotind-o departe de orice normativitate,
este că Blaga se referă la chestiuni esențiale, elementare, simple, în fond (fiindcă aparțin percepției general
umane), dar care apar ca fiind intimidante, fără soluție sau chiar, pentru unii, labirintice la extrem, din pricina
necesității (chiar obligativității) de a se înfățișa înveșmântate în haina formulărilor academice, de a fi
prezentate în termenii filosofiei privite în ipostaza ei de disciplină științifică, la standarde impuse de
dezbaterea universitară. Din perspectiva mea, însă, a filosofa constituie o datorie a fiecărui om (numai față
de sine, precizez), cu urmarea că acesta își poate transpune marile întrebări în intimitatea ființei. Nu vizând
o postură (și, de asemenea, o recunoaștere) oficială, ci atingându-și centrul, care depune singur mărturie
despre o realizare supremă a spiritului. Așadar lecturile dificile pe timpul vacanței nu sunt nefirești, ci uneori
de-a dreptul răcoritoare pentru un anume fel de sete care ne devoră, dacă am intrat sub incidența ei. 

1. Pentru mine nu există „lecturi de vacanţă”, doar cărţi şi lectură. Cărţile vin înspre noi fără să ţină cont
de timp, de ocupaţiile noastre, ajung la noi prin alţii ori le descoperim singuri. Uneori se întâmplă să citim în
vacanţă cărţi dificile, complexe, nidecum relaxante cum ne propun reclamele. Lectura e permanentă şi nu
o ocupaţie relaxantă de vacanţă, este o stare de activare a sufletului şi minţii, o călătorie prin timpuri şi lumi
apropiate sau îndepărtate, prin care ieşi din cotidian şi accepţi provocarea de-a intra în universul cărţii. Abia
apoi ştii cum a fost, reflectând la ce-ai descoperit şi trăit.

2. Niciodată. Cărţile zac în inconştientul personal, cu rădăcini în inconştientul colectiv, apoi ajung în flash-
uri de inspiraţie în zona conştiinţei şi se scriu prin noi. Substanţa lor poate fi modelată raţional şi atunci
scriitorul conduce ori se poate lăsa purtat de personajele sale şi descoperi cu uimire lumi la care nu s-a gândit
vreodată. La fel se întâmplă cu poezia, care nu e autentică  fără inspiraţie. Nu cred că vreun scriitor îşi propune
să scrie cărţi  destinate lecturilor de vacanţă. El poate scrie o carte cu o anumită intenţie, dar nicidecum
pentru o lectură de vacanţă. Nici măcar cărţile pline de umor nu sunt lecturi de vacanţă, ci un limbaj specific
naturii autorului. 

3. Mi-am propus să reiau lectura unor cărţi fundamentale din literatura universală, mereu amânată din
cauza cărţilor actuale pe care n-ai cum să le parcurgi după cum ai vrea. Uneori motto-urile unor cărţi
contemporane te trimit înspre scriitori citiţi cândva, pe care ai vrea să-i reciteşti pentru o reactualizare a
conţinutului şi pentru o percepţie matură a cărţii. Dau câteva exemple din lecturile recente. Poetul belgian
Yves Namur, pe care-l citesc în franceză, prin poemele sale din La tristesse du figuier (Tristeţea smochinului) mă
trimite de la prima pagină spre două cărţi capitale : Biblia şi Rainer Maria Rilke, elegiile duineze. În intertextul
poemelor  găsesc trimiteri spre Fernando Passoa şi alţi poeţi, necunoscuţi mie. Horia- Roman Patapievici cu
Două eseuri despre paradis şi o încheiere, mă invită spre Divina Comedie a lui Dante şi spre poezia lui Ezra
Pound.

Însă până să ajung să le recitesc, alte cărţi despre care aflu din reviste îşi cer dreptul la lectură. Tocmai am
terminat de citit Împărăţia pământului de Hoda Barakat şi Mon hôte s’appelait Mal Waldron (Oaspetele meu
se numea Mal Waldron) de Carino Bucciarelli şi mă aşteaptă romanul Florinei Ilis, Cartea numerilor. 

Cât despre scris, voi continua să scriu în 2019 un nou roman, am deja 30 de pagini scrise. Abia mi-am
lansat romanul Ceaţa anul acesta că mi s-a impus fără să ştiu un nou roman, diferit ca substanţă de cele două
anterioare. Nu îmi propun să scriu poezie ori proză, ci pur şi simplu ele vin înspre mine în ritmul şi forma lor
pe care n-o pot anticipa. 

1. Nu de mult o pictoriță distinsă mi-a dat cadou o carte, intitulată Romeo et Juliette au Village, de Gottfried
Keller, publicată în colecția „Chardon bleu“ (Librairie L. Borel, Paris, 1895), cu o copertă din piele pe care e
încrustată o gravură înfățișând un  scai-vânăt (chardon bleu), cu numeroase ilustrații de  bună calitate, pe
hârtie cretată lucioasă, în format de 165x85 mm, în cutiuță (ca volumele seriei Pleiade). Pare a fi un obiect
de artă, de lux, ușor de pus în cele mai mici genți de voiaj. De ce chardon bleu din Alpi? Deoarece pe vremea
aceea această plantă simboliza excursia, călătoria și petrecerea vacanței în munți. Autorul elvețian de limbă
germană, G. Keller (1819-1890), printre cei mai cunoscuți autori germani din a doua jumătate a sec. al XIX-
lea, a fost tradus în numeroase limbi, în lumea întreagă. În română i s-a publicat romanul Heinrich cel
verde (Minerva, 1970).

Romeo și Julieta la țară (Romeo und Julia auf dem Dorfe, 1876) se numără printre cele mai bune cincizeci
de romane din spațiul literar german. Expresie a realismului poetic, romanul marchează trecerea de la
romantism la realism, cu accente moralizatoare și de critică socială. Pe scurt, romanul prezintă doi prieteni,
țărani înstăriți din satul Seldwyla, Marti și Manz, care vor deveni dușmani de moarte din cauza unui petic de
pământ, iar copiii lor, Vreli (Vrenchen) și Sali, se vor îndrăgosti și vor avea un sfârșit tragic – iată motivul

Sonia Elvireanu

Farkas Jenö (Ungaria)
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shakespearean. Apare un simbol romantic: țiganul violonist (în original der schwarze Geiger), negru și
cocoșat, care se consideră proprietarul peticului disputat; fiind copilul nelegitim al fostului proprietar, este
un fel de raisonneur al romanului. Aparițiile sale sunt tot atâtea avertismente ale morții, ale tragediei
iminente, cadențate în mod magistral. Editorul francez publică această carte, fiind prima dintr-o „collection
de vacances Chardon bleu“, cum o numește editorul, cu o prezentare-reclamă bine concepută: „Credem că
nu există domnișoare tinere sau oameni în vârstă, filosofi sau oameni de rând, care ar putea contesta
valoarea acestui roman fascinant. Iubirea apare în această carte sub forma ei cea mai înduioșătoare, care
va captiva ființa umană atâta timp cât în lumea aceasta vor exista încă sentimente de tandrețe și grație
naturală.“Editorul scoate în evidență caracterul de universalitate a capodoperei lui Keller, care asemenea
lui Charles Dickens, are un umor agreabil și antrenant în exprimarea impresiilor puternice. În postfața de
30 de pagini sunt prezentate mai multe colecții, cu titluri, formatul și prețul cărților, informații care se
adresează unui public mai avizat. Se creează un tip de relație personală între editor și lector, ceea ce în zilele
noastre lipsește cu desăvârșire. Astăzi, cartea și-a pierdut identitatea: între cele două coperți sunt trei-
patru sute de pagini, numele autorului și  al editurii, fără nicio notă despre autor sau despre operă. Astfel,
cartea, depersonalizată, devine un produs al „industriei cărții“.

Iată că acum mai bine de o sută douăzeci și cinci de ani, un editor francez proiectează o colecție
specială de „lecturi de vacanță“, ca niște obiecte de artă și publicând opere literare de excepție. Reclama
din carte, cele 30 de pagini de prezentare a planului editorial, se potrivește cu obiectivul comercial al
editurii din Paris. Dacă în prezent lumea își cumpără mașini tot mai elegante și mai scumpe, își petrece
vacanța în hoteluri tot mai luxoase și se îmbracă după ultima modă, se pune întrebarea: Oare acești oameni
nu ar putea da bani pentru cărți și ediții tot mai frumoase și mai valoroase, așa-zise „lecturi de vacanță?“

2. După ce am scris două cărți despre mitul creat în jurul lui Dracula (publicate în 1989, la Editura
Academiei Maghiare de Științe, și în 2010, la Editura Palamart din Budapesta), aș dori să urmăresc nașterea
narațiunilor despre faptele lui Dracula în contextul formării fondului de basme și povești german și francez
în secolele XV-XVII, deci în perioada răspândirii poveștilor de groază despre Dracula. Dacă citim mai atent
basmele adunate și publicate de Frații Grimm  și de Charles Perrault, găsim numeroase asemănări cu
narațiunile germane din secolul al XVI-lea legate de Dracula, mai ales fascinaţia violenţei, adânc
înrădăcinată în mentalitatea colectivă din acea epocă. Deci o carte de cultură și de mentalități.

3. Aș dori să recitesc jurnalele lui Márai Sándor. 

Acum vreo zece ani promiteam într-un articol să fac un ghid de lectură în funcție de temperatură. O
ghidușie, desigur, dar nu lipsită de un strop de adevăr. Ghidul cu pricina se susținea pe două interdicții.
Prima: cititorul estival să nu încerce să citească atunci când sunt peste 30 de grade Celsius la umbră Omul
fără însușiri al lui Musil, Ulysses al lui Joyce și Somnambulii lui Broch. A doua: cititorul urma să evite, cu
orice preț, vara, Străinul lui Camus, Moartea lui Ivan Ilici a lui Tolstoi și Lumină de august a lui Faulkner. Dar
nu interdicțiile dădeau măsura ghidului. Cel puțin, în intenția mea sălășluia gândul că nu vreau să fac nicio
ierarhie sau cine știe ce valorizări. Dacă-mi amintesc bine, riscam și câteva coordonate ale ghidului:
destindere și bun-simț; delicatese și plăcere; distincție și o oarecare rigoare. 

N-are rost să mai lungesc vorba: nu cred că există lecturi de vacanță, ci doar cititori în vacanță. 
Cât îl privește pe scriitorul în concediu, sunt mai degrabă de partea lui Roland Barthes: „Faptul ce

dovedește minunata particularitate a scriitorului este acela că, în timpul acestor faimoase concedii… el
nu încetează lucrul sau măcar producția. Fiind un fals muncitor, tot fals este și când se află în concediu”.
Sincer să fiu, mi-aș dori să mă comport și eu așa cum observă Barthes și în vacanța mare să termin o
poveste căreia îi dau târcoale de mai mult timp: Obsesia unui violonist. M-ar bucura nespus dacă lectura
ei ar reuși să transmită acel tremur pe șira spinării despre care vorbea un mare prozator. Cu alte cuvinte,
mi-ar plăcea dacă povestea mea ar întovărăși pe cineva în vacanță. Dar, mai mult ca sigur, că eu în vacanță
fiind, n-am să reușesc să mă comport precum scriitorul lui Barthes. Așa că în „vacanța mare” mă voi resemna
recitind Povestirile de iarnă ale lui Karen Blixen.

1. Există, însă sunt sigur folosite ca șablon/prejudecată & (pre)text editorial. Sunt acele cărți care îți
lasă gândul să zboare aiurea, atunci când citești. Le poți citi oriunde, pe drum, la plajă, în vacarm, într-un
mijloc de transport. Nu necesită o lectură minuțioasă, foarte atentă/sagace, plină de precauțiuni și
scrupule, morale sau estetice. Pe de altă parte, aș putea spune că nu există lecturi de vacanță. Sau că ele,
sunt mereu altele, pentru diverși oameni. Unii pot citi anumite cărți ale lui Hemingway ca niște lecturi de
vacanță. Deși ele, firește, în mod obișnuit, nici nu sunt.

Iacob Florea

Mihail Gălăt, anu
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2. Da, oare n-a scris  (un mare scriitor) Marin Preda cea mai minunată carte a lui, Viața ca o pradă, ca pe
o lectură de vacanță? Oare cartea asta, ca și altele, nu pare, cumva, de vacanță, dar nu sunt? Așa, și Maitrey
poate părea de vacanță. Chiar și De veghe în lanul de secară. Și Fiesta lui Hemingway poate părea, o bună
bucată de la început, și O sărbătoare de neuitat, și Insulele lui Thomas Hudson... da, dar în a doua parte, impresia
de vacanță se crispează, cartea se rigidizează, prin seriozitate, prin tragism etc. Vreau să spun că, uneori, ele
pot părea ludice, dar doar la suprafață. În realitate, se încheie/și se citesc într-o notă tragică. În registru tragic.

3. Toate cărțile bune care-mi cad în mână, noul Houellebecq, Milarepa lui Schmidt, (Viața lui) Adolf H.
(pe care n-am apucat, deocamdată, nici să o iau/nici să o citesc). Sunt numai câteva planuri de lectură. Fără
îndoială, câteva cărți ale lui Umberto Eco, cele care n-au apucat, încă, să apară la noi. Și apar (tocmai) abia
acum, după moarte. Același lucru se întâmplă și cu alți mari scriitori, vezi cazul lui Garcia Márquez, când
firmiturile se mai culeg și după dispariția fizică a autorului, cum ar fi călătorii în europa de est. Abia aștept
cărțile scrise și neapărute ale celui care a fost, în ultima vreme în care a trăit, numărul unu în poezie, Emil
Brumaru, poet și detectiv de elită ...

1. Cu mai bine de zece ani în urmă, m-am hotărât să nu mai citesc volume de literatură mai mari de 300
de pagini. În ultimii ani însă, am făcut în așa fel încât să citesc ori să recitesc, în timpul verii, cărți mai lungi
precum Tangoul Satanei de Laszlo Krasznahorkai sau Frații Karamazov de Dostoievski. Din acest motiv,
asemenea cărți eu le percep ca pe niște cărți estivale. Desigur, cărțile pe care le citești se schimbă pe măsură
ce înaintezi pe linia vieții. Cineva care nu citește în general cărți care ar putea trece drept „cărți de vacanță”
poate iniția pe altcineva în lectura unor cărți mai solicitante, cărți cu anumite provocări și care necesită
reflecție. În acest context, acestea pot fi binevenite. Cei care își propun să plonjeze în profunzimile lecturii,
pot porni spre ele și de la cărțile de vacanță. 

2. Nu, nu am scris „cărți de vacanță”. Eu scriu poezie și eseuri, așa că îmi folosesc vara pentru a-mi exercita
această vocație. 

3. În afara celor menționate la primul punct, o să citesc Capitalism și schizofrenie, de Deleuze și Guattary,
o să recitesc poezia și eseurile lui Wallace Stevens pe care le-am tradus și publicat recent în limba greacă,
într-o ediție bilingvă și voi reciti Darul morții de Derrida și Orientalismul de Edward Said.

Explicația folosirii sintagmei „lecturi de vacanță” este că la noi, în Romania, publicul cititor e mai
tradiționalist, așa fost educat și s-a autoeducat: rezistența prin lectură. În Occident și Extremul Orient  e o
mutație pishologică datorată societății extrem de competitive dopate cu aventură, război, violență, super-
eroi. Probail ca vom alunca și noi spre asta... Literatura cosmică e un câmp infint de exploatare și va crește
ca interes pe măsura ce ne apropiem de stele,  în acele cutii care transportă ființe vii există viață reală, trăiri
acute și de ce să nu fie și  ceva amor?  

1. Nu cred că există „lecturi de vacanță”, poate doar „lecturi ușoare”, dar care se pot citi în fiecare seară
înainte de culcare sau dimineața în metrou… Tipul de carte citită ține mai mult de gustul cititorului. Un
pasionat va citi Tolstoi sau Dreiser și pe fotoliul de acasă și pe plaja zgomotoasă. Nu pot uita de un vagon
supraaglomerat de metrou londonez, unde o adolescentă cu un rucsac uriaș, care, fără să bage în seamă
agitația de la fiecare stație, citea total transportată… „Război și pace”. Cred că un roman noir (cam la astea
mă pricep… ) poate fi foarte complicat și solicitant, depinde doar de cititor dacă se poate concentra sau nu
asupra poveștii…Deci cred că „lecturile de vacanță” sunt o prejudecată, iar publicitatea de tip occidental se
referă mai curând la timpul mai mult pe care îl poți aloca lecturii și nu asupra tipului/ stilului literar. Cărțile
sunt… pentru vacanță și nu… de vacanță! Un alt element important ține de tradiție. În Islanda toți editorii
se pregătesc pentru perioada Crăciunului pentru că tradiția spune că singurul cadou… permis e câte-o
carte pentru fiecare membru al familiei. Să înțelegem că vorbim de „lecturi de vacanță”? Deloc. Se publică
și se cumpără de toate! 

Petros Golitsis

Dinu Grigorescu

Bogdan Hrib

(Grecia)
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2. Nu știu dac-aș scrie. Dacă mi s-ar cere, probabil că da, dar fără să-mi modific stilul. Oricum fiind fan
și practicant al ficțiunii de gen – mystery & thriller, poveștile noastre pot fi apropiate de „literatura ușoară”.
Pe nedrept, aș zice. În 2018, ne-am strâns șase autori de crime și am inventat o anchetă polițistă la care
participau toate personajele principale ale seriilor noastre. Astfel a apărut Domino 2. Misterele Rășnovului
semnată de Petru Berteanu, Anamaria Ionescu, Teodora Matei, Daniel Timariu, Lucian Dragoș Bogdan și,
cu voia dvs., Bogdan Hrib. Nu e o carte de vacanță, dar s-a lansat într-un loc frecventat în principal de
turiștii vacanței de vară. Așadar a fost doar un pretext.

3. De citit am câteva restanțe noir din primele luni ale anului 2019. Mă gândesc la „Liliacul” semnat de
Jo Nesbo și la „Filiera de la miezul nopții” a lui Lee Child. Și mai ales la poveștile colegilor mei din volumul
colectiv „Noir de Timișoara” coordonat de Daniel Timariu și lansat în aprilie. Am fost atât de prins cu alte
proiecte încât încă n-am reușit să-l devorez. Despre scris eu un pic mai greu de… zis. Pregătesc un roman…
de cartier, dar nu sunt convins că voi reuși să-l termin. Mă cam omoară documentarea. Și voi pregăti un
mister de Crăciun. Chiar așa, asta poate fi o poveste de… vacanță!

1. Noi nu suntem egali nici când ne odihnim. Așa că nu suntem egali în vacanțele noastre. Sau cum
spunea pictorul român Ioan Iacob, stabilit de mult în Germania și cu mare success acolo: „odihna mea este
pictura!”. Pe de altă parte, nu pot să nu îmi amintesc de canonul acela al copilăriei, pe care toți trebuia să îl
facem vară de vară: lecturile obligatorii de vacanță. Valabile și azi. Absolut necesare chiar dacă uneori
induse contondent. Revenind la lecturile de vacanță pentru toți - cărți lejere cu subiecte populare - ele
există  și umplu tarabele de ziare, ale României. Asta, însă, nu-i influențează pe cei ce se odihnesc pictând
ori visează scriind. Dar am văzut mulți intelectuali citind în vacanțe biografii ale marilor personalități ale
lumii, de pildă. O felie pasionantă de literatură, la mare căutare azi.  Căci lumea e în căutare de modele. Și
de rețete pentru suflet. Uneori prea prezente, inclusiv în tot soiul de psihologii gongorice – lecturi de
vacanță și nu doar, care au inundat și ele piața cărții.

2. Sigur că mi-ar plăcea să scriu o „carte de vară”: atrăgătoare și vandabilă. Patinând inconștient și
spumos, pe subiecte. Ca un picnic la iarba verde a literaturii.  Din păcate, mi se întâmplă ca în povestea cu
bicicleta făcută la fabrica de armament: oricât mi-aș asmuți tastatura asupra ideilor, în final tot o carte în
stilul meu îmi iese: mai abrupt și mai dens. Și asta, mai ales dacă scriu poeme.

3. Cu lecturile estivale, mă comport pe dos față de alții. Nu îmi aleg cărți lejere și palpitante. Și pe dos
este și sezonul meu de îndrăgostire. Pe caniculă, sentimentele mele intră în adormire. Nu mă prea
îndrăgostesc vara, când mulți trăiesc aventuri fulgurante. În schimb, mă apucă pofta de lecturi dense,
adunate pe vreo listă din timpul iernii. Cum în ultima vreme, mă pasionează istoria și istoria artei, cel puțin
trei cărți le aștept să le răsfoiesc cu pasiune. Mai întâi, voluminosul Prințul Negru al Vlahiei și vremurile sale,
apărut la Cluj sub egida Academiei. Apoi, Papa Inocențiu al III-lea, de la Eikon. Dar și cartea unuia dintre
părinții interbelici ai istoriei artei moderne, Aby Wartburg: The Renewal of Pagan Antiquity. Și lista e deschisă
pentru că în Paradisul argeșan de la Bădiceni, unde mă refugiez vara, găsesc pe lângă un verde uriaș și
blând, și nenumărate cărți, lăsate „la dospit” în bibliotecă. Și tot acolo, în Casa aceea cu coloane de la
Bădiceni, scrisul meu ia de la un timp, o turnură tot mai serioasă. Profitând de vacanța lungă, parcă văd cum
proiectele mele care până acum au așteptat suflând din greu în vreun sertar – vor voi toate să scoată capul
la lumină. Într-o hărmălaie de nedescris.

1. Conceptul „cărți de vacanță” este susținut în mare parte de scrierile jurnalistice despre literatură și
de editurile care se concentrează pe publicarea cărților comerciale. Este o realitate. Dar ce sunt de fapt
„cărțile de vacanță”? La ce cărți ne gândim când vorbim despre aceste cărți? Sunt cărțile lipsite de
înțelepciune și imaginație, cu o intrigă simplă și plină de povești care ne dau un fior, cu personaje
unidimensionale, cărți care sunt ușor de înțeles, a căror calitate principală este să ne amuze și având ca
singur scop să ne salveze de la solicitarea creierului? Dacă așa se pune problema, atunci cărțile despre
care vorbim nu sunt „cărți de vacanță”, ci cărți proaste. Trebuie să evităm cărțile complicate atunci când
avem zile libere? De ce ar trebui să facem asta? Și ce înseamnă „complicat”? Fiecare carte de natură literară
este complicată într-o oarecare măsură, fiind de asemenea și simplă într-un fel sau altul. Desigur, există cărți
care nu sunt ușor de înțeles. Printre ele se numără atât cărți bune cât și rele. Pe de altă parte, dacă o carte
este simplă nu înseamnă că este una rea. Există cărți foarte bune scrise într-o manieră simplă și ușor de
înțeles. Poate că aceste cărți sunt ușoare, dar nu sunt neapărat superficiale. 

Valentin Iacob

Vojislav Karanović (Serbia)
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Dar toate aceste discuții sunt de prisos. Ar fi mai important să vorbim despre cărți bune și rele și despre
cititori buni și răi. Cititorii răi sunt de fapt cititorii leneși. Vor urma mereu calea cea mai ușoară și vor opta
pentru cartea care nu este simplă, ci superficială. Pe de altă parte, cititorii buni se vor axa pe pasiunile lor și
afinitățile pentru lectură și vor alege cartea pe care să o citească în timpul lor liber. Și când au acel timp liber
nu este atât de important.  Vara nu este vremea când trebuie să fim în compania unor cărți simple. Dacă cineva
pe timpul verii vrea să citească opere scrise de Shakespeare, Homer, Platon, Tolstoi, Julio Cortazar sau
Wittgenstein – de ce să nu facă acest lucru? Tot ce contează este să luăm cartea care ne interesează, cea pe
care chiar vrem să o citim. Indiferent de perioada anului în care ne aflăm. Ar putea fi în timpul zilelor lucrătoare
sau în timpul concediului. Ar trebui să avem mereu în preajma noastră cărți pe care dorim să le citim cu
fervoare și care ne fac plăcere. Iar acestea nu sunt „cărți de vacanță”, ci „cărțile noastre”. 

2. Cred că am oferit deja un răspuns la întrebarea aceasta în răspunsul meu anterior. Nu cred în conceptul
„cărți de vacanță” așa cum nu cred în conceptul „cărți de non-vacanță”. Așadar pot doar să-mi repet opinia, cum
că ar avea mai multă pondere ideea de cărți bune și cărți rele. Și că ar trebui să ne ghidăm după afinitățile,
interesele și pasiunile noastre în căutarea cărții pe care o vom citi; în loc să luăm încontinuu niște cărți simple
și ușor de înțeles, niște „cărți de vacanță”. Ar trebui să rămânem la cartea despre care am putea spune: este
„cartea mea”. Și o asemenea carte cu siguranță ne va face vacanța mai plăcută. 

3.Voi reciti câteva dintre piesele lui Shakespeare. Mă bucur de fiecare contact pe care îl am cu scriitori,
precum Shakespeare, Dostoievski, Blake...Voi lua la mână încă o dată câteva dintre cărțile profetice ale lui
Blake, așa cum am mai făcut înainte de nenumărate ori. Jorge Luis Borges a spus într-un eseu: „Să citești o
carte este un lucru bun, dar să recitești aceeași carte este și mai bine.” Am avut atât de multe ocazii să mă
conving că este chiar adevărat acest lucru. Revizitarea unor cărți favorite este un lucru minunat.

Știu că voi avea cu mine câteva colecții de poezie. Poeziile lui Laza Kostić, Vladislav Petković Dis sau ale unui
alt poet sârb. Poate o carte de eseuri. De exemplu, cartea de eseuri a lui Michael de Montaigne. 

Iar în ceea ce privește scrisul, cine știe? Poeziile de obicei apar când nu te aștepți. Cu siguranță voi lua
câteva notițe, voi face câteva schițe...Voi citi o carte, mă voi bucura de soare, voi vorbi cu prietenii mei, voi
studia reflexia luminii într-un parah de vin... Și, desigur, mă voi bucura de vacanța mea.

1. Consider că este un fel de formulă de marketing aceea de cărți de vacanță, dar una în care se pune mult
suflet, astfel încât cititorii să poată avea cărți interesante de citit în vacanță, făcându-le vacanța de vară și mai
frumoasă. Mai mult decât atât, formula poate avea drept consecință publicarea mai multor volume, mai mulți
scriitori care să scrie și mai mulți cititori cărora lectura să le facă plăcere, să ajute astfel lumea să fie mai plină
de imaginație, frumusețe și pace.

2. Nu am scris niciodată o carte gândindu-mă la ea ca la o carte de vacanță, deoarece pentru mine a scrie
cărți ține de visul vieții mele, de traiul meu de zi cu zi, fără legătură cu vacanța sau cu odihna, relaxarea. Dar
chiar acum, când scriu acest răspuns, mă întreb De ce nu? De ce să nu scriu o carte special pentru vacanță? Dacă
o voi face pe viitor, voi scrie o carte în genul romance sau comedie. Cred că multor oameni le face plăcere să
citească genul acesta de cărți în vacanță.

3. În această vacanță de vară mi-ar plăcea să citesc cărțile lui Hamvas Bela și ale lui Milan Kundera. Deși
acestea nu sunt cărți din genul romantic sau comedie, îmi plac atât de mult acești doi autori încât îi citesc în
fiecare vară. Am în plan, de asemenea, în această vară, să închei ce-a de-a treia carte a mea, un romance
intitulat Dragoste la Budapesta. Lucrez la această carte din aprilie 2019.

1. Unele cărți pot fi cărți de vacanță datorită formulei de marketing dar altele pot fi cărți de vacanță -
indiferent de formula de marketing - dacă respectivele cărți sunt cele pe care intenționăm să le citim.

2. Da, aș scrie o carte de vacanță atunci când aș avea o idee minunată și aș considera că se potrivește ideii
de carte de vacanță.

3. În această vacanță de vară intenționez să citesc niște cărți de Martin Heidegger și Friedrich Wilhelm
Nietzsche.

Kieu Bich Hau (Vietnam)

Kooseul Kim (Coreea de Sud)



www.revistaneuma.ro
Anchet[ 52

Nr. 7-8 (21-22) � IULIE-AUGUST  2019

1. Aşa-numitele „lecturi de vacanţă” sunt şi nu sunt o prejudecată. În concediu, poţi citi ce carte doreşti,
în funcţie de vârstă, profesie, preferinţă pentru un gen sau altul. Pe de altă parte, sigur, există cărţi cu această
marcă distinctă, uşoare, amuzante, distractive pentru relaxare în timpul liber. Cărţi exclusiv distractive sunt
puţine în avalanşa celor în cheie tragi-comică, ce răspund oarecum realităţii de azi. Şi totuşi, cartea de
vacanţă nu este întotdeauna cartea facilă, şi îmi vine în mine celebrul roman umoristic Trei într-o barcă (Fără
a mai socoti şi câinele) de Jerome K. Jerome, carte pe care am savurat-o într-o vacanţă şcolară, pe lângă acele
lecturi suplimentare  recomandate de profesorul de limba română, pe care am socotit-o un etalon, o izbândă
a genului, nedepăşită, după gustul meu. Sunt editori care vin în întâmpinarea dorinţei cititorilor şi am întâlnit
subtitlul  „Povestiri de citit în vacanţă”, salutar pentru a-i orienta rapid şi sigur pe cei ce intră într-o librărie,
cu gândul de a-şi cumpăra o carte pentru vacanţă. Pe o piaţă liberă, găsim şi astfel de cărţi „uşoare”, vesele,
dar unele, într-un mod distractiv şi nepretenţios, pot conţine informaţii interesante, instructive şi pot, în
acelaşi timp, să trezească interesul pentru lectură, fiindcă cei mai mulţi nu încep cu Kant, Heidegger etc.   

2. Nu am scris, nu m-am gândit să scriu o carte pentru vacanţă, adică ceva plăcut, accesibil,  relaxant.
Genul comic e în deficit faţă de cel tragic. Pare mai uşor să scrii în registrul dramatic, nu ştiu de ce. Am auzit
că cele mai bune comedii le scriu oamenii trişti. Eu sunt o fire pozitivă, optimistă. Dar, cine ştie, poate că  un
text pe care l-aş considera problematic, grav, sobru, citit cu o anume intonaţie şi cu o anumită gestică, ar
putea să stârnească hohote de râs. 

3. Pentru mine, vacanţa mare e mereu destul de mică. Poate o săptămână la mare şi cam atât. În rest,
nu ştiu cum  zboară zilele însorite de vară. Se spune că un scriitor nu se odihneşte niciodată. Mintea
recepţionează, mâna lucrează. Chiar în concediu fiind, scriitorul percepe realitatea din jur, cu alte nuanţe, alte
semnificaţii. Cele mai banale aspecte trezesc asocieri ciudate, declanşează idei, sintagme ce se alchimizează,
se coagulează în texte scrise, apoi rescrise, corectate. Un scriitor îmi spunea că în concediu reciteşte un clasic,
integral. Eu nu recitesc. Am avut surprize. Recitirea e o probă pentru multe cărţi. Nu e musai ca în vacanţă
să citeşti cărţi aşa-zis uşoare. Îţi poţi rezerva pentru lectura estivală ce ai amânat, fiindcă ai simţit că merită
mai mult decât o citire pe fugă. Dacă plec în concediu, îmi iau în bagaj cam două cărţi mai groase, pe care
nu am avut timp să le citesc în tihnă, să am acea continuitate care uşurează înţelegerea şi oferă o bucurie
rară, specială pentru care  trimit un gând de recunoştinţă spre acel autor,  oriunde s-ar afla el. 

1. „Există” e o exprimare generală. Nu am o perspectivă care să-mi permită concluzii generale, dar nici
nu pot considera că nu se poate contura o perspectivă statistică. Pot vorbi doar despre experienţa mea.
Până la pensionare, când cuvântul vacanţă îşi redobândeşte semnificația iniţială, de dinainte de perioada
salariată, da, am rezervat anume lecturi pentru vacanţe. Nu neapărat cele uşoare. Mai ales romanele prea
lungi pentru care nu aveam timp în perioadele inter-vacanţiere. În concedii, într-adevăr citeam cărţi uşurele.
Mai ales de capră şi sfadă. Referitor la o anchetă precedentă, se impune precizarea că nu consider deloc
literatura SciFi una neapărat uşoară. Acum, când condiţia oricărei cazări de vacanţă impune conexiune de
net, iar programul e mereu acelaşi, lecturile literare sunt compozite. Dar majoritatea sunt cărţi despre care
voi scrie. Lecturile relaxante nu lipsesc. Dar procentul lor e cam acelaşi pe parcursul anului. Bref, din
perspectiva experienţei mele, există lecturi relaxante. Unele îşi fac loc mai ales în vacanţă. În nici un caz
sintagma nu e o prejudecată. Dacă e sau nu şi un slogan comercial, n-am competenţă să mă pronunţ.

2. Nu. Tot ce scriu, ca ficţiune, e dedicat lecturii în deplină libertate a cititorului. Libertate conform căreia
cititorul îmi poate considera scrisul inclusiv ca uşurel. Ceea ce, pe baza feed-back-ului colectat, cât e, nu
prea se întâmplă. 

3. În cadrul definit de răspunsul la prima întrebare, îmi propun să citesc în vacanţa mare a lui 2019 exact
acelaşi spectru de lecturi din perioada omologă a anilor anteriori. Căci programul mi-a devenit mult mai
omogen decât în urmă cu 20 de ani (pe 1 iulie se adună fix 19 ani în meseria de pensionar, dar am mai
muncit ca salariat primii 6 şi voluntar încă 3). Fără a fi un caz neapărat rar în grupul adresanţilor anchetei. E
adevărat, pe de altă parte, că mi-am rezervat, la fel ca anii trecuţi, câteva lecturi soi disant de vacanţă. E.g.
2-3 manuscrise hibride, ficţiune politică şi SciFi. Subgen foarte pe gustul meu. Despre un roman al aceluiaşi
autor, am şi scris şi cred că articolul e încorporat în volumul Lecturaria (Neuma, 2017). De scris... nu cred.
Propriile proiecte asumate aşteaptă să le continui. Cine ştie, însă? Cum doi-trei critici consideră şi asta nu de
ieri, că voi experimenta atâta timp cât scriu, poate, odată, voi încerca şi o carte de vacanţă...

Victoria Milescu

Radu-lIarion Munteanu
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1. Nu cred că există propiu-zis „lecturi de vacanță“. Cred ca e vorba doar de o reclamă folosită de edituri.
Orice carte, daca îți place, e buna pentru o vacanță mare... Bineînțeles, deși nu am ore la universitate, eu lucrez
aproape la fel de intens în vacanță. Poate cei care au mult mai mult timp liber vara au o opinie diferită și pot
profita ca să  citească în timpul verii cărțile mai mari, mai voluminoase. Doar în sensul acesta s-ar putea vorbi
de „lecturi de vară“. Altfel, lecturile estivale sau hibernale sunt cam aceleași.  

2. Nu, deloc. Având în vedere că eu scriu practic doar poezie sau eseistică (mai mult sau mai puțin
academică), nu mi-am propus niciodată să scriu așa ceva: o carte destinată expres vacanțelor cititorilor.

3. Sincer, nu știu; eu citesc, dacă nu e vorba de obligații profesionale, didactice fără niciun program
prestabilit. Am de citit  două trei romane a căror lectură am amânat-o, probabil le voi citi chiar vara asta. Primul
va fi Los turistas al lui Jorge Carrión. Voi mai citi, cu siguranță, poezie în spaniolă și în alte limbi și, cum să nu,
câte ceva și din literatura română. Cu drag și salutari de la Granada.

1. Dincolo de orice aprehendare statistică și evaziv slogan comercial, există și „lecturi de vacanță”, acelea
în care se abandonează, cu voioșie, citirea profundă pentru a face loc lentorii estivale, petrecerii hedoniste a
timpului, plonjării dezinvolte în platitudinile literare. În ceea ce mă privește, pentru că înțeleg cititul ca pe o
componentă esențială a vieții, nu ca pe o pauză existențială, practic, de multă vreme, doar lecturile...
devastatoare. Căci o carte nu doar se citeşte, ci te şi citeşti prin intermediul ei, te laşi parţial re-scris de ea. De
fapt, cărţile ne scriu pe noi, ne pun gramatical în pagina vieţii. Cărţile autentice îşi scriu autorul. Cititorul devine
singurul autor. O carte care nu te pune pe gânduri, nu te scoate din sărite, nu te trimite la alte mii de cărţi, la
câteva culturi, la resortul eului şi al lumii e o carte care a fost scrisă degeaba. „Cred că ar trebui să citim doar
acele cărţi care ne rănesc şi ne înjunghie. Dacă o carte pe care o citim nu ne trezeşte cu o lovitură în cap,
pentru ce o mai citim?” (F. Kafka). Cu fiecare carte, ar trebui dărâmată şi re-construită o nouă lume de cuvinte,
un nou paradis şi un nou infern. O lume în care începutul şi sfârşitul să coabiteze în crochiul aceleiaşi pagini.
Fiecare carte trebuie să ne nască gata citiţi, să ne rememoreze tot ne-scrisul pe de rost. Fiecare carte ar trebui
să ne facă mai bătrâni cu o nostalgie, mai trecuţi cu câteva reverii. Fiecare carte e un rid pe o inimă nescrisă.
Cartea este cea mai fascinantă creaţie umană. Fără ea, nu ştiam nimic, nu puteam să ne imaginăm ca oameni,
nu-l puteam presupune nici pe Dumnezeu. În absenţa ei, rămâneam maimuţele cele mai evoluate. Fiecare
carte citită, chiar dacă ulterior este uitată, zideşte ceva în mintea cititorului, deschide orizonturi care, altfel,
rămâneau de-a pururi opace. Cu fiecare pagină citită, putem cuceri câte un mic arhipelag, un vag racursiu din
ceea ce putem fi. Când deschidem o carte, timpul începe să curgă după alte legi, imaginarul devine
instantaneu un spaţiu bun de locuit... 

2. Nu am scris și nu voi scrie o asemenea carte sub acest imperativ pentru că, chiar dacă această afirmaţie
sună pedant, scrisul meu vizează alte coordonate, alte de-ne-înţelesuri ale fiinţei. Nu cred în scrisul care te
distrează, în cititul digestiv și în drăgălășeniile literare, ci doar în cel care te provoacă, te pune pe gânduri, te
aruncă în agonie... Scrisul vorbeşte „din afara timpului”, povesteşte despre toţi şi despre nimeni, se hrăneşte
grafematic, în egală măsură, din viaţă şi din moarte. Actul scriptural este strigătul trimis în cele patru zări ale
indiferenţei, încercarea de a semnala acuitatea unei răzvrătiri inumane. Scriitorul este mereu ultimul om tocmai
pentru că se vrea cel dintâi care re-inventează o lume în numele său, una în absurdul căreia îşi zideşte
metonimic non-sensul. Oricât de exuberant ne-am condensa viaţa în jurul cititului şi scrisului, trăim într-o
carte pe care nu o va scrie nimeni, într-un bibliopolis rămas în veşnică rescriere. De fapt, trăim într-o carte care
îşi tot caută autorul… Viaţa interacţionează cu scrisul, scrisul se intersectează cu viaţa chiar în momentele lor
de cumpănă, când nimic nu le mai poate pune în acord. Scrisul îmi anticipează viaţa cu câţiva paşi, mă
acaparează cu tentaţia propriei inutilităţi, mă aruncă în negurile endogene. Prin venele mele adie doar
amintirea trecutului, paşii copilăriei care bat pulsul memoriei. Toate acele cotloane ale inimii care îmi inculcă
atâtea reverii, în care nu mai pot ajunge cu nici o adresă. Sunt doar un străin care mă locuiesc clandestin, sunt
doar o inimă în care bate o absenţă, sunt o încordare care îmbrăţişează un pustiu. Sunt doar o aparenţă care
mută viaţa de la o pagină nescrisă la alta...

3. Întrucât folosesc o bună parte din timp pentru a citi – îngustând tot mai mult aria lecturilor - sau pentru
a scrie – lărgind tot mai mult cărările interogative, îmi propun doar să pot continua aceste seducătoare
zădărnicii. Indiferent de timp și de loc, mă mişc nesigur între orizonturile juxtapuse a două pagini ca între
două borne temporale de la care începe (sau se termină) existenţa: pagina de citit şi pagina de scris. Între
acestea două se întinde abisalitatea zilelor, micile zbateri şi pulsiuni imergente ale clipei, exuviile iluziilor care

Enrique Javier Nogueras Valdivieso

Ioan F. Pop

(Spania)
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nu-şi găsesc locul. Trec peste paginile vieţii fără să ştiu dacă au fost sau urmează să fie scrise. Citesc adâncit
în carnea cuvintelor, în golul lor locuit. Scriu cu gândul că mă descopăr în ceea ce scriu, că eul meu capătă
consistenţa subiectivă a cuvintelor care îl compun şi re-compun. Scrisul mă scrie pe măsură ce identitatea
mea se dizolvă în propoziţii impersonale, în alterităţi care îşi caută propria umbră. Scriu pentru a nega orice
certitudine a faptului că aş putea fi predicatul unei subiectivităţi pure. Scriu ca şi cum s-ar rătăci cuvintele
prin mine, într-un joc obsedant al incertitudinii. Scriu ceea ce vreau doar când scriu ceea ce nu-mi imaginez
că pot scrie. Scriu din adâncul neputinţelor care îmi ies. Scrisul este tăcerea mea exprimată, un rest de
fiinţare pe care nu l-am putut integra total în viaţă – simple geometrii poetizante. Scrisul este fiinţarea pe
care am plasat-o în afara imediatităţii, clipa înţepenită pe care am încercat să o smulg morţii. Ca atare, citesc
și scriu, deci mai exist...

1. Cred că ideea de cărți de vacanță sau de lecturi de vară este un fel de formulă de marketing și mai cred
că perpetuează ideea că putem citi doar atunci când avem foarte mult timp liber la dispoziție, că cititul, mai
ales acela doar pentru plăcere, nu e ceva ce ar trebui să facă parte din viața noastră de fiece zi. A găsi
modalități pentru a putea citi cărți care ne fac plăcere, chiar dacă acestea nu sunt la fel de importante
precum cărțile non-fiction care au legătură cu domeniul nostru de muncă sau de studiu, este foarte
important și nu ar trebui să se întâmple doar în perioada verii. Toate acestea fiind spuse, cred că există cărți
care e mai bine să fie citite pe nerăsuflate, iar zilele de vară sunt minunate pentru așa ceva! Lectura este
relaxantă, are un rol educațional și ar trebui să fie o prioritate de-a lungul întregului an.

2. Nu cred că aș încerca să scriu o carte doar pentru a se încadra în această categorie - cărțile sunt făcute
pentru a fi citite în multe circumstanțe, nu într-una singură.

3. În fiecare vară îmi face plăcere să îmi fac timp pentru a reciti căteva din cărțile care îmi plac foarte mult.
Sper ca în această vară să recitesc Frații K de David James Duncan, una din cărțile mele preferate și unul din
cele mai bune romane americane pe care le-am citit. Sper să recitesc, de asemenea, Nimic nou pe frontul de
Vest de Eric Maria Remarque, care, deși sobru și dificil din punct de vedere al subiectului, este o lectură
excelentă, perfectă pentru o călătorie cu trenul sau cu autobuzul.

1. Primele mele lecturi s-au consumat într-o vacanţă de vară. E foarte importantă cartea cu care începi.
Mi s-a refuzat magia lecturii de câteva ori. Încercasem să citesc Şarpele cu pene de D. H. Lawrence şi nu
reuşisem. Am citit cu poticneli Ion de Rebreanu, dar era clar că nu ştiam să-mi aleg cărţile. Am citit apoi
Aventurile lui Tom Sawyer şi uşa către marile lecturi mi-a fost deschisă. O vreme citeam doar în vacanţă,
fiindcă în timpul şcolii aveam multe teme de făcut şi nu-mi rămânea timp pentru altceva. Citeam revista
Cutezătorii, care conţinea benzi desenate, dar şi creaţii ale copiilor teribili de atunci, Liviu Papadima şi Vasile
Poenaru. Încet-încet i-am făcut loc şi lui Alexandre Dumas, alături de Cutezătorii şi de publicaţiile sportive.
Aveam cursuri după-amiază. Seara îmi pregăteam, până spre ziuă, temele, apoi a doua zi citeam până la
amiază. Iarna nu prea citeam, pentru că mergeam la săniuş, dar vara o făceam aproape tot timpul,
exceptând momentele de după-amiază când înotam în râul Jirnov. Citeam acasă, prin poieni înflorite – ah,
ce frumos miroseau florile de lavandă! -, pe malul râului, prin cimitir.

Cum spuneam, consider că există, pentru fiecare dintre noi, o carte care ne deschide uşa către magia
literaturii. Nu mai este niciun secret că astăzi se citeşte din ce în ce mai puţin. În liceu, toţi colegii aveau în
ghiozdane, pe lângă manuale, şi cărţi pe care le citeau cu plăcere, în pauze sau în orele de la care absentau
profesorii. Ştiu un băiat - ajuns acum căpitan de vas – care chiulea de la ore pentru a-l citi pe Dostoievski.
Pe vremea aceea citeam pe Faulkner şi fiecare dintre noi era foarte mândru de alegerea făcută. Ne întâlneam
pentru a discuta pe marginea cărţilor citite, polemizam, ne certam violent, ne ironizam, eram de acord în
unele privinţe, râdeam, ne bucuram de propriile idei şi de ale celuilalt. Colegul acela mi-a spus într-o zi un
lucru care m-a umplut de admiraţie : “Dacă nu voi vedea Capela Sixtină a lui Michelangelo, consider că am
trăit degeaba!” Şi, pentru a putea colinda lumea şi a-i vedea minunile, s-a făcut ofiţer de marină! Astăzi,
elevii nu mai citesc aproape deloc. Cei mai buni nu au timp din pricina programelor foarte încărcate, iar
ceilalţi…”De câte ori iau o carte în mână, îmi spune un băieţel cu moţul blond, n-apuc să citesc zece rânduri,
că m-apucă aşa, o plictiseală… Sau adorm.” Le explic că trebuie să găsească opera care să le deschidă ochii
asupra frumuseţii literaturii, să le stârnească interesul pentru lectură. Şi le-am spus că, în cazul meu, cartea
care m-a fermecat a fost “Aventurile lui Tom Sawyer” de Mark Twain.

În mintea mea, lecturile sunt legate de locuri si timpuri precis conturate. Am citit “Tom Sawyer” sub un
prun bătrân, acelaşi sub care aşteptam, în primii ani de viaţă, să-mi pice bomboane şi bucăţele de zahăr din
crengile lui. Mama voia să stau liniştit şi venea din când în când din grădină să-mi arunce, printre ramurile

Caleb Schrock-Hurst

S,erban Toms,a

(S.U.A. / Vietnam)
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copacului, dulciuri. Credeam sincer că pomul mi le oferea, dar numai dacă eram cuminte şi nu mă dezlipeam
de trunchiul lui. Pe vremea aceea încă nu ştiam să privesc cerul, dar eram fascinat de copaci, de tufele de
zmeură, de imensitatea câmpiei şi de iazurile din curţile unor ţărani. Dacă găseam o carte care îmi plăcea,
nu mă grăbeam să o termin, până când nu găseam alta care mi se părea frumoasă. Nu părăseam spaţiul
ocrotitor al uneia până nu aveam posibilitatea de a intra în lumea celeilalte. Cărţile mă ocroteau!

Am început să citesc „Fraţii Jderi” într-o dimineaţă de Crăciun, când sarmalele sfârâiau pe plita încinsă,
mirosind ispititor. Era o ediţie scumpă, legată în piele roşie şi apărută sub supravegherea autorului. Am
parcurs trilogia lui Faulkner într-o vară, la umbra unor plopi şi sălcii dintr-un zăvoi aflat în fundul grădinii şi
am făcut cunoştinţă cu opera lui Dino Buzzati în cimitir, printre crini, tufe de liliac şi fragi sălbatici. În
preumblările mele prin grădinile sălbăticite ale sătenilor, umbrite de salcâmi seculari şi corcoduşi uriaşi, am
descoperit, într-o zi, o poiană acoperită cu iarbă de un verde intens şi cu flori albastre, puternic mirositoare.
Abia peste treizeci de ani, când locul acela dispăruse cu totul, mi-am dat seama că erau flori de lavandă ! Mă
duceam acolo zilnic, mă întindeam pe iarbă şi începeam să citesc. Exploram lumea „Cireşarilor”. Singurul
meu prieten de joacă era intrigat că nu mai eram de găsit. Mii de fluturi albi şi coloraţi se aşezau pe flori, pe
iarbă şi chiar pe faţa mea.Atâţia fluturi n-am mai văzut decât peste mulţi ani, în primul an de apostolat, când
aceştia intrau în roiuri infinite, în vârtejuri ireale, prin ferestrele sălilor de clasă, unde mureau în grămezi mari,
după ce se zbăteau o vreme. Pomii erau asediaţi de viscolul lor şi atunci, văzând aievea, în mijlocul pomilor
ninşi, doi cerbi – unul era rănit şi de unde or fi apărut nici astăzi nu-mi dau seama - n-am mai fost sigur dacă
mă plimb prin curtea unei şcoli sau mă mişc între filele unei cărţi. Mă simţeam împăcat şi singurătatea mi
se părea o binecuvântare. Până într-o zi când un tovarăş de joacă m-a zărit prin spărtura unui gard viu. Pradă
unui impuls de neînţeles, a năvălit în paradisul meu cu lavandă. Uluit şi derutat, a început să omoare fluturii
şi să calce florile în picioare. A tot făcut asta până când o albină l-a înţepat în obraz şi el a luat-o la goană,
urlând. Locul era devastat. Nu şi-a mai revenit niciodată. Treceam şi priveam ce mai rămăsese din lumea
mea, tăinuită o vreme cu grijă. Dar nu mai era decât vântul, care se strecura printre ramuri, să mă spioneze.

Pentru un scriitor, teoretic ar trebui să existe lecturi făcute în interes profesional şi lecturi mai uşoare, de
vacanţă. La mine, lucrurile sunt inversate. Citesc cărţi poliţiste în timpul anului şi cărţi mai lungi şi mai dificile
în vacanţă. E tributul pe care îl plătesc faptului că am un serviciu foarte solicitant. În vacanţă i-am citit pe
Faulkner, Thomas Mann, Dostoievski, Tolstoi, Dino Buzzati, Thomas Hardy, Joseph Conrad. Cu Gogol şi cu sud-
americanii lucrurile stau diferit, fiindcă îi pot citi atât în vacanţă, cât şi în vreme ce trudesc la şcoală. Când sunt
suprasolicitat, mă odihnesc cu ajutorul lui Raymond Chandler sau al lui Dashiell Hammett.

2. Cu câteva excepţii (de pildă, Caragiale, Rebreanu, Horia Gârbea, Mircea Dinescu), scriitorul român nu
ştie să-şi vândă marfa. Nici eu nu fac excepţie de la această regulă. Căutăm în primul rând să facem impresie
bună criticilor, fără să ne gândim la cititorii obişnuiţi. Pe urmele lui Thomas Mann, unii fac teoria învârtitului
în jurul propriei cozi. E o tehnică a amânării: relatezi pe câteva pagini un singur gest. Toate bune, dar Mann
are sute de personaje, iar la el dilatarea textului este epică, nu o lungire voită, accentuat descriptivă, o
aglomerare de obiecte, nerelevantă în plan uman şi estetic. Descrierile excesive sufocă epicul. Cred că există
formule norocoase, de epic pur: cărţi foarte valoroase pot fi lecturi plăcute pentru orice cititor. Am încercat
să fiu mai simplu în Supraveghetorul şi alte povestiri, unde am strâns mici povestiri de pe blogul meu, scrise
pentru toţi cititorii. Rezultatul a întrecut aşteptările, fiindcă volumul s-a bucurat din plin de aprecierea
scriitorilor profesionişti. Ideea e că, scriind pentru toată lumea, putem da la iveală cărţi valoroase din punct
de vedere literar. Am încercat acest lucru şi în cele două romane pe care le am în manuscris.

3. În vacanţă îmi propun  mai întâi să recitesc anumite cărţi pe care le consider desăvârşite. După gustul
meu, Pana de automobil de Friedrich Durrenmatt e o bijuterie. Nimic nu se poate scoate, nimic nu se poate
adăuga textului scris de elvețian. Trăiește-ți clipa de Saul Bellow, superb imn închinat ratării, e altă carte fără
cusur. Mai notez câteva texte care îmi trec acum prin minte: De veghe-n lanul de secară și povestirile lui
Salinger, schițele lui Caragiale și Mark Twain, cam trei sferturi din opera lui Cehov,  tot ce a scris
Gogol, Deșertul tătarilor, Orbirea, Maestrul și Margareta, Rodul pământului, Sub vulcan, La răsărit de
Eden, Conjurația imbecililor, Ora de germană, Relatare despre regele David. 

1. Pentru mine, sintagma „lecturi de vacanță” are o dublă semnificație. Pe prima o asociez cu anii de
gimnaziu. De fiecare dată începeam anul școlar cu câte o notă 2 pentru că nu citeam titlurile din lista de
lecturi obligatorii. Mintea mea, refuza, pur și simplu, să considere lecturi școlare cărămizile semnate de
Rabelais și Cervantes. Preferam să citesc romanele polițiste ale lui Haralamb Zincă, policier-urile din colecțiile
„Aventura” (cu celebrul a inventat de graficianul Done Stan) și „Enigma”, romanele de aventuri semnate de
Leonida Neamțu (cine-și mai amintește de Blondul și Bătrânul Salamanca), romane SF de autori români și ruși.
În anii de studenție am asociat sintagma de mai sus cu tot ce nu-i literatură main stream, ficțiune pură –
așadar, cu genurile literare discutate de Silvian Iosifescu în Literatura de frontieră. Mărturisesc că mi-am
petrecut vacanța de vară a anului II citindu-i, pentru examenul de literatură comparată, pe Calderon,
umaniștii italieni, Erasmus, Kafka, Thomas Mann, Camus, Sartre și Gide, deoarece nu avusesem timp de ei într-
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un an universitar în care eram obligați să citim săptămânal – pentru cursul de istoria romanului englez și
american, opuri uriașe, gen Tristram Shandy de Laurence Sterne, Moby Dick de Melville, Ambasadorii de Henry
James sau Absalom, Absalom de Faulkner. Am preferat să absentez de la examen în vară și să mă prezint bine
pregătit în toamnă – aveam un respect deosebit pentru Cornelia Comorovschi, titularul de curs, și n-am vrut
s-o dezamăgesc. La bătrânețe, am ajuns la vorba: „Traducătorul literar citește (mai ales!) ceea ce traduce.” Rar
are timp de lecturi masive, ca la altă vârstă. De pildă, țin minte că în vara anului 2011 am „citit” Regele Ioan, iar
în vara lui 2016 Richard al II-lea. În vara lui 2013 am „citit” Marele Gatsby, iar în vara următoare Alte glasuri, alte
încăperi de Truman Capote.

2. Încă n-am făcut-o, voi încerca, probabil, peste șase-șapte ani, să debutez ca prozator. Bănuiesc că voi scrie
o carte lizibilă, digerabilă, ce ar putea constitui o „lectură de vacanță”.

3. În această vară îmi propun să citesc traducerea la care voi lucra în iulie-august, în colaborare cu Susana
Vlaicu, un roman foarte interesant (Exuberanța copilăriei) al prozatorului, poetului și istoricului maghiar István
Kovács, despre evenimentele din Ungaria, de la 1956, văzute prin ochii unui copil de opt ani. De asemenea,
mi-am asumat redactarea, colaționarea, editarea unui volum de amintiri, evocări dedicate celui mai mare
chitarist de muzică pop, blues și rock pe care l-a avut România – este vorba de Sorin Tudoran, dispărut în anul
2015, o legendă vie în memoria muzicienilor și a fanilor din anii 1967-1975, în ciuda unui repertoriu muzical
extrem de limitat  care a supraviețuit în înregistrări. Aștept cu nerăbdare, ca îngrijitor de ediție Shakespeare,
și lectura noii traduceri a lui Titus Andronicus, semnată de Horia Gârbea, care este și co-traducătorul
Zadarnicelor chinuri ale dragostei, text folosit de Andrei Șerban într-o recentă montare de-a dreptul fabuloasă
de la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra din București.

1. Da, sigur că există „lecturi de vacanță”, dar pentru a le defini ar trebui mai întâi să stabilim despre ce fel
de vacanță vorbim, căci oamenii au vacanțe foarte diferite. Dacă te retragi, câteva zile sau chiar săptămâni,
„Departe de lumea dezlănțuită”, la o mănăstire, de pildă, probabil că n-o să-ți iei cu tine Cele 50 de umbre ale
lui Grey… Dacă îți petreci mare parte a vacanței pe o plajă aglomerată sau la piscină, aș zice că nu se potrivesc
acolo cele două (excepționale!) volume Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, scrise de Sfântul Nicolae
Velimirovici – un sfânt contemporan, din secolul XX! Citești ceva când ești pe un vârf de munte, într-o cabană
– și altceva când faci o croazieră în jurul lumii. Dar, mai întâi, citești? Altfel spus – nu dacă există lecturi DE
vacanță, ci dacă există cărți ÎN vacanță. Știți cum e? Ca-n metrou: majoritatea nu, dar destui – da. În ceea ce
mă privește, m-am simțit minunat citind pe plajă, în doi ani diferiți, două cărți diferite ale lui Cornel George
Popa – și anume având în față două mări diferite! Evident că l-am sunat chiar de acolo, să-i spun.

2. Nu, pentru că nu prea scriu „cu gândul că”. Singura excepție a fost „Reluare cu încetinitorul”, în care mi-
am propus să rememorez atmosfera „Epocii de aur”, exasperat de „amnezia” multor conaționali. Drept care a
fost și singura la care am avut un plan. Dar cred că destule dintre cărțile mele sunt „de vacanță” – mai ales cele
de proză scurtă, firește –, în sensul că se pot citi pe plajă sau pe o pajiște, mai ales că unele chiar povestesc
vacanțe. Iar „Plaja” are pe copertă umbrela (fotografiată de mine, pe malul Mării Egee) sub care ar trebui citită…

3. Încă nu ne-am făcut niciun plan, habar n-am unde o să fie. Abia după ce vom stabili destinația/
destinațiile o să mă pot gândi și la cărți. Am atâtea restante… Având în vedere lumea în care trăim, mă bate
gândul să aleg un Stephen King… De scris scriu oricum, că-mi iau laptopul cu mine, dar nu neapărat „la” o carte:
notații fugitive, care vor intra sau nu în vreun volum. Și mai scriu întotdeauna Jurnalul vacanţei, am deja multe,
poate, cine ştie…

1. Din cauza orientării și scopului de lectură diferite, este prima dată când aud formula cărți de vacanță.
Cred că există două posibilități. Este o plăcere și o bucurie pentru studenți să concentreze pe lectura unor
cărți interesante și valoroase în perioada vacanței. Le este de mare ajutor pentru îmbogățirea cunoștințelor,
lărgirea orizontului și evoluția personală. Pentru edituri, publicarea unor cărți de acest fel duce la îmbogățirea
ariei publicațiilor, succes de marketing, și, în mod obiectiv, la studenți care citesc și se dezvoltă.

2. Scriu și editez o carte intitulată Călătorind în jurul lumii, care descrie participarea mea la Congresul
Mondial al Poeților și Festivalul Internațional de Poezie, prezentând tradițiile locale, culturi străvechi și cadrul
natural a 34 de țări și regiuni.

3. Deoarece plec în India, pentru a participa la Cel de-al 39-lea Congres al Poeților, în octombrie, vara
aceasta mă voi concentra pe lectura unor cărți despre istoria, religia și cultura Indiei, ca și asupra poeziei și
operei de ficțiune a marelui poet Tagore, asupra cărților lui Mahatma Gandhi și ale Sfintei Tereza. Voi scrie
articole de călătorie și poeme pentru cartea Călătorind în jurul lumii.

Tudor Călin Zarojanu

William Zhou (R.P. Chineză)
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Aspiraţii

Visurile mele stau agățate de vârfurile degetelor
Întind mâna spre soare și îmi dau seama că este plină de visuri.
Tu mă privești și îți trec prin minte frânturi de gânduri amețite,
Îmi atingi vârfurile degetelor cu zâmbetul tăcut al sufletului,
Iar gândurile mele rămân cuvinte nerostite,
Pe care le transform în fapte dornice să împlinească
Fiecare vis care își așteaptă izbânda.

Viaţa în toate nuanţele ei

Toamna pictează natura în culori calde,
Eu pictez zâmbete pe chipuri și-n suflet…
Pictez cuvinte prăfuite și sentimente ascunse.
Mă pictez pe mine prin intermediul lor,
Îți pictez sufletul în funcție de starea schimbătoare,
De toamna pustie ce-a poposit
În vârtejul tumultuos al vieții mele…
Zâmbesc cald, colorat, impozant,
Inocent, ironic, gri, amar…
Dar zâmbesc…
Și continui să-mi pictez viața în toate nuanțele ei!

Cum să nu te iubesc, patrie?

Patrie, cuvânt binecuvântat,
Mi-ar plăcea să-ți fiu poet,
Să-ți dedic un poem
Al frumuseții divine, cu farmec
Și sensibilitate infinite.
Inima se bucură și 
Sufletul se înalță când 
Contemplu frumusețea ta unică.
Cum să nu te iubesc,
Dacă te port înlăuntrul meu?!
Aici sunt rădăcinile mele,
Pe aceste ținuturi am crescut,
Sunt o bucățică din tine, patrie,
Cum să nu te iubesc,
Dacă în aerul pe care îl respir 
Se află ființa noastră românească?!
Dinainte să ne naștem
Suntem o parte din țara noastră.
Noi suntem patria!
Deci, cum aș putea să nu te iubesc, patrie?!

Bunicii

Am avut niște bunici model, 
Ce aș fi vrut să-mi fie alături mereu, 
Dar au plecat departe, în eternitate. 
Îi caut adesea
În inima mea 
Și îi găsesc acolo. 
Îi caut în amintiri fugare, 
În clipe trecute, în nopți târzii 
Sau în zorii zilei când genele 
Nu se ating, 
Îi caut când sunt fericită, 
Dar și atunci când mi-e greu.
Ridic ochii spre cer
Îi caut în norii ce se scutură de ploaie
Și parcă sunt lacrimi de iubire
Ce picură din cer. 
Uneori le vorbesc
Și ce mult aș vrea să îi aud. 
Îmi vine să țip dorul, 
Dar nu vreau să le stric somnul veșnic. 
Așa că le dedic șoapte de poezie
Și îi port mereu cu mine în minte și în suflet.

Spune-mi nimic…

Hoinăresc într-o nemărginire spațială
Mă zbat între atâtea neînţelesuri,
Speranțe atârnate de un nasture 
Și fum de iluzii arse…
Spune-mi nimic, atât îţi cer. 
Fredonează-mi o filosofie inexistentă, 
Iar eu voi descifra un suflet rătăcit. 
Onorează-mi zbuciumul cu tăcerea ta,
Fă-mi cadou liniştea imaculată.
Doar spune-mi nimic, atât îţi cer.
Nu mai vreau, discuţii fără sens care ne îndepărtează,
Nu mai vreau cuvinte...
Vorbeşte-mi cu privirea, doar eu să te înţeleg.
Spune-mi nimic, când gândurile, învălmăşindu-se în minte, 
Cer să fie exprimate în cuvinte ,
Spune mi nimic când tacerea vorbește.
Nu-ţi mai spun nimic, te las nedumerit să mă priveşti…
Și plec, plec din gândul tău.
Parfumat cu atâta candoare…

Deea 
State
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***
mi-am implantat mâna în gom jabbar /
am armat și am tras/ din imaginarium au
ţâsnit păsări-idei care mi-au luat vederea
/ sunetele disperării au ridicat pieile de pe
mine în chip barbar / așchii sângele meu
împărțit în testamente

***
eu vă iubesc mult
deși nu am pâine deloc 
în casa în care locuiesc suflete
doarme omul negru

și nu am pâine deloc
și stau să nasc cuvinte

în formă umană

***
cui m-ai fi dat mama dacă tu nu erai
și cui aș fi zis eu mamă-n tăcere?

***
pe masa unde-mi beau cu 
sete cafeaua gândacii de bucătărie par
surprinși de lumina aspră

reacționez ciudat

riduri în mâini
încerc să descopăr numerele 
prime 

dimineața devreme voi
suna tâmplarul 

masa mea  e plină 
de așchii

***
atât de singur încât singurătatea 
se încovoaie
și nu 
renaște
fără timp
doar linie imperturbabil de 
lungă

***
la un capăt dezlegat de el însuși- 
valuri, Mallarmé, thunder 
nimic din ceea ce este 
si totuși se strigă 
magia unei femei
florile nu sunt pentru noi 
nu le atingeți 
deasupra capului se rotește planeta 
giroscopul lopata (și) nisipul 
de pe marte 
cam singur – îmi zic- 
linia vieții unică 
deraiază gravitația

***
lasă-mă să îți arăt milă
așa știu eu să mă spovedesc
mă gândesc la trecerea timpului
devin tot mai rece și dens
străin într-o lume comună
în care steagurile devin pătate
cu sânge și nerv

***
voi trăi lung
lung
să ascult
suferința mutilându-mi
coloana cu o disecție
nesfârșită și aspră,
asemenea unei rugăciuni în 
tăcere
înainte ca propria mamă 
să-și dea duhul 
în neclaritatea planurilor lumii

***
poemele  sunt cărămizi
le leg cu o bucată albă de hartie
sentimente întregi
redecorate pentru vii
niciun stindard
ce am devenit? în afară de lup
oameni obișnuiți pe 
străzi obișnuite
fiecare om se iartă. eu nu mă iert 
în ochii tăi Fiule mă văd-
tu ești o Altă Artă

Cornelius
Drăgan
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P
aradoxal poate, cel mai dificil îmi este să scriu despre
cărți foarte slabe sau despre cărți foarte bune. La fel se
întâmplă și în cazul de față. Cartea Florinei Ilis, deja oma-
giată și premiată, a adunat și va aduna nenumărate

cronici. Este o carte despre care cu greu se pot spune lucruri diferite,
noi, față de cele ce s-au spus deja, în ciuda anvergurii sale. În câteva
cuvinte, Cartea Numerilor este o carte a superlativelor. De aceea, e
și greu de scris o cronică de întâmpinare, care, prin definiție, tre-
buie să fie echilibrată și atât cât e necesar, critică. Parcurgând cartea
Florinei Ilis, am fost mereu cu gândul la Hiram și la mitul maestru-
lui arhitect, care de această dată, părea că ridică un templu în lite -
ratură. 

Există, se știe, mai multe posibilități de lectură. Un părinte al Bi -
sericii, Origen, spunea că un text sacru putea avea 77 de grade de lec-
tură diferite, lăsînd loc să credem că puteau fi mai multe. Cabaliştii
s-au mulţumit cu patru niveluri ale lecturii: literal, moral, alegoric şi se-
cret, cel spre care putem tinde, dar pe care nu-l vom atinge niciodată.
Şi Dante vorbea despre patru sensuri în înţelegerea unei opere: literal,
alegoric, moral şi anagogic sau suprasensul, semnificaţia spirituală a
scrierii; şi astăzi iluştri cărturari caută să dea noi sensuri celebrei sale
scrieri Divina Comedie. * Multiple posibilități de lectură permite și
romanul multivers al Florinei Ilis.

Florina Ilis alege grila veterotestamentară pentru a da formă ro-
manului său. Cartea Numerilor devine nu doar recensământul, dar
cartea de origine, cartea de identitate a fiecăruia și a tuturor.
Numărând, nu se trec în evidență doar numere, nume, inși, ci oa-
meni care devin persoane, apropiați, cei dragi sau urâți din fiecare
inel de creștere al arborelui genealogic care se dovedește, într-un
final, a fi acest gest aparent contabil. Un arbore al vieții ale cărui
ramificații sunt dublate de ceea ce par a fi rădăcinile, dar care devin,
în lumea lor ascunsă, un dublu al ramurilor ce se întind sub vremi.
Un arbore ale cărui rădăcini sunt ramurile sale în oglindă, răstur-
nate, cu o existență care nu e separată, secționată de jumătatea sa
vizibilă ci este legată pe principiul vaselor comunicante cu aceasta.
O existență siameză în care vii și morții, urmașii și strămoșii, prezen-
tul și trecutul nu au un viitor decât împreună. Nimic nu este cu ade-
vărat pierdut, uitat, dispărut. O constelație familială în care vocile își
cer dreptul de a fi ascultate, izbucnind în muguri, în boboci în cele
mai neașteptate locuri istorice, generații. Un arbore ce crește în
două lumi, asemenea arborelui sephiroth (sephira, la plural sephi-
rot, însemnând număr).

Nu doar în aceste surse sacre, vechi, își are inspirația și nu doar
cu ele dialoghează cartea Florinei Ilis. Fiecare personaj, fie uman
sau animal (cu valoare totemică uneori, coborând în baladă, co -
lindă sau adaptând legende urbane alteori), deschide, o dată acce-
sat de către cititor, o altă lume. Pare că prozatoarea a avut dispo- 
nibilitatea supraumană de a fi creat un sistem care se autoge -
nerează, fiecare fereastră revelând o lume, în care există posibili-
tatea de a des chide o altă fereastră, urmată de o altă fereastră și de
o altă fereastră, după sistemul windows. Dacă la un moment dat,
jocul revelațiilor se oprește este pentru că Florina Ilis programa-
toarea, nu prozatoarea, a hotărât că pe acest palier a dezvoltat, a
construit destul, iar atunci când decide acest lucru, a luat în calcul
și ceea ce continuă să lucreze în imaginația cititorului.

O rigoare și o meticulozitate extraordinare dublează profun -
zimea și vastitatea cunoștințelor, în primul rând de teorie și com-

poziție literară, de istorie și estetică, nefiind departe de istorie, so-
ciologie, psihologie, folosind toate acestea în arhitectura extraor-
dinară a romanului său într-o manieră desăvârșită, atent disimulată,
întregul construct fiind împodobit cu frumusețea cuvintelor care
curg domol, transilvan, părând că deapănă o poveste. Este o probă
a desăvârșirii cu care autoarea stăpânește arta scrisului. Literatura
nu poate înlocui nici istoria, nici sociologia, nici antropologia istorică,
nici economia politică. Literatura nu face decât să spună o poveste
imaginată şi, pentru a o face cât mai credibilă, creează iluzia realităţii,
a autenticităţii evenimentelor. În crearea acestei iluzii, totul e permis în
raport cu ceeea ce doreşte să ilustreze scriitorul. Principala mea uneal -
tă în crearea iluziei a fost jocul de-a memoria şi rememorarea, im-
plicit, de-a uitarea şi imaginarea. Frumuseţea constă în aceea că e un
joc cât se poate de serios şi că ne poate uimi cât de adevărat este…**
mărturisea prozatoarea.

Este și un joc înalt cu registrele, cu volumele, cu perspectivele,
cu subiectul și cu dublul său, cu reflexia sa în oglinda ca obiect fizic
sau ca metaforă pentru ceilalți.

Ce va fi, ce este, ce a fost pământul, în jurul căruia se iscă romanul,
ce însemnătate are pentru țăranul ardelean? Ce înseamnă adevăr și
minciună, bine și rău, drept și nedrept? Ce putere mai are memoria,
pulsând între amintire și uitare? Din aceste piese de puzzle se recon-
struiesc chipuri, numele recheamă în amintire pe cel figurat din crâm-
peie de vorbe. Amintirea este lumina care face posibilă vederea a ceea
ce nu mai e prezent. Astfel de portrete se țes, cum afirma autoarea,
prin amintirile celorlalţi care pot fi, inevitabil subiective, incomplete şi
chiar deformate. În nici un caz, însă, neautentice.***

Sigur că s-au mai scris și se vor mai scrie cărți despre satul româ-
nesc și despre țăranul român. Între marile reușite, stau Moromeții
și, dacă ținem să circumscriem spațiul transilvan, Liviu Rebreanu
este autorul canonic. E bine să nu ne sfiim a spune vorbe mari, în
rarele situații când ele își au rostul. Reușita Florinei Ilis o ridică în
canon și putem afirma că astăzi, acum și aici, în literatura română
și, iată, transilvană, este prozatoarea care însumează ceea ce Liviu
Rebreanu a reprezentat în contextul social, istoric și mai ales literar
al timpului său. Nu trebuie să pierdem din vedere că astfel de opere
și astfel de autori se ridică însă deasupra curgerii istorice a timpu-
lui, aceasta este semnificația valorii, aceasta este semnificația
canonului. Valoarea transgresează și granițele naționale/lingvistice
iar acum, în această epocă a globalizării, poate că realizările litera-
turii române vor fi mai larg cunoscute. 

* https://www.esoterica.ro/2011/05/hiram-maestrul-fondator/
Bogdan Mandache, Hiram, maestru fondator

**https://revistaparagraf.com/2019/03/15/florina-ilis-cartea-
numerilor/Interviu Dana Pătrănoiu-Florina Ilis

***https://revistaparagraf.com/2019/03/15/florina-ilis-cartea-
numerilor/Interviu Dana Pătrănoiu-Florina Ilis

Valori absolute
AndreA H. Hedeș
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Î
ntr-un secol, într-o familie se nasc,
în medie, trei generații. Copiii năs-
cuți pe la Revoluție, au părinți „de-
creței” și bunici de la începutul

anilor 1930. Fiecare adult de azi are doi
părinți, patru bunici și opt străbunici. Aceș-
tia aveau, la rândul lor, câte doi părinți
patru bunici și opt străbunici. Așadar, în
urmă cu 200 de ani, pentru fiecare cetă -
țean de azi existau doi la puterea a cincea
strămoși, iar în urmă cu 300 de ani, doi la
puterea a opta (adică 256) înaintași. Ca ur-
mare, în urmă cu 300 de ani, populația
planetei era de 256 de ori mai mare decât
azi. Logic?

Îmi amintesc replica inspirată a cuiva,
când i-am enunțat sofismul strămoșilor, ca
mai sus: „Dar ăștia toți au murit!”

Pentru Cartea numerilor (Polirom, 2018),
un volum masiv, de aproape 600 de pa -
gini, autoarea, Florina Ilis, a primit recent
Premiul Festlit la a șasea ediție a festivalu-
lui clujean, care anunță că se conturează o
importantă tradiție, și nominalizarea pen-
tru Premiul Uniunii Scriitorilor, pe care însă
Florina Ilis îl are în palmares (în 2005 dar și
în 2012) și care a revenit pentru anul 2018
Gabrielei Adameșteanu (pentru Fontana di
Trevi, roman merituos despre care am scris
în revista de față).

A patra carte a Bibliei, despre care se
crede că îl are ca autor pe însuși Moise,
este și a patra carte a Florinei Ilis, numă -
rând de la Cruciada copiilor, care i-a adus
consacrarea și notorietatea. În istoria bi -
blică, poporul evreiesc plecat din Egipt şi
căruia i s-au dat legi își continuă drumul
spre Țara Făgăduinței. Evreii, ieșiți din cele
douăsprezece seminții ale lui Iacov, merg
spre vatra în care se vor statornici. Căci
Dumnezeu îi duce ca să le ofere Canaanul.

Așa cum poporul ales rătăcește pa-
truzeci de ani în pustiu, o familie româ -
nească a avut de rătăcit 40 de ani în
pustietatea comunismului, din 1949, cu
naționalizarea și începerea cooperativi -
zării, până în 1989. Poporul evreu, acum
vreo 3500 de ani, făcea periodic câte un re-
censământ. Lucrul acesta era important,
desigur, din punct de vedere economic și
militar. E bine să știe fiecare popor pe câți
combatanți contează. Recensământul Flo -
rinei Ilis se face genealogic. E important să
știe fiecare pe ce strămoși se bizuie. Mai
ales că – aici fiind rezolvarea sofismului
strămoșilor – fiecare dintre acești înaintași

este antecesor și al altora. Arborele ge-
nealogic este cu coroana în jos, și nu in-
vers, cum poate părea.  

De la început, naratoarea din roman,
căci este o voce feminină aceea care spune
povestea, arată că perechea de la care por-
nesc narațiunile genealogice este formată
din părinții săi cu nume biblice, dar din
Noul Testament: Ioachim și Ana. Ioachim e
fiul lui Gherasim, ce este fiul lui Anton și al
Mariei. De partea cealaltă, Ana are ca
mamă pe Terezia, care o avusese ca mamă
pe Teodosia iar aceasta era fiica unei Io-
hana. Romanul este povestit la persoana
întâi de cineva care „vede” întâmplările,
deși nu putea participa la ele, fiind nenăs-
cut(ă). Acțiunea începe în aprilie 1956,
când Ioachim are 12 ani, iar Ana 10. Părinții
naratoarei sunt copii de „chiaburi”, Ghera -
sim și Spiridon. Autoarea simte nevoia
unei note de subsol pentru eventualitatea
că tinerii cititori n-ar mai ști ce sunt chi-
aburii, despre care un mare poet clujean a
scris că „se vădesc a fi/ elemente tot mai
dușmănoase”, ca să rimeze cu „se-ascute
lupta dintre clase”.  

Naratoarea vede totul și aude totul,
cum Spiridon îi spune fiicei Ana că o va
mărita cu Ioachim al lui Gherasim. Plan de
om gospodar care „își mărită” fata și nu
aceasta „se mărită” de capul său. 

Romanul Florinei Ilis este o întrețesere
de povești așa cum arborii genealogici se
îndesesc între ei, cu ramuri comune și ra-
muri deosebite, formând o coroană cu
părți bune și rele, verzi și uscate, care dă
impresia unui continuum deși este for-
mată din entități cu propria individualitate.
Indivizii pot fi numărați și „istorisiți” în exis-
tența lor. Dar ei împreună formează Nea- 
mul, arborele care este de altfel și pe co -
per ta romanului. 

Poveștile din roman sunt în mare mă-
sură autonome și variate, într-un Neam se
întâmplă de toate de la paricide la bătăi și
de la trădări la nașteri în public. Pentru
toate acestea, naratoarea are un ton egal,
precis, neutru. Vorbirea personajelor este
redată cu vorbele și tonul lor, ca și cum ar fi
fost înregistrată pe un dispozitiv speciali -
zat. De altfel impresia generală este de film
documentar în care avem imagini și sunete
captate în direct și comentariu din off.

Multe dintre povești sunt dramatice și
chiar tragice. Comediile nu prea se arată
sau sunt implicite, în orice caz sunt tragi-

comedii. Secvențele mai luminoase au și
ele hazul lor dar tot exprimat indirect, pe
fundal. Astfel, Ioachim și Ana nu se căsă-
toresc pentru că tatăl o mărită pe fiică. Ei
se îndrăgostesc de bunăvoie și nesiliți de
nimeni. Totuși, Ioachim e respectuos de
datini și o roagă pe mama lui, Zenobia, să
i-o ceară pe Ana de la părinții ei. „De ce
atâta grabă?” se miră Zenobia. Motivul e că
Ana „a rămas grea”, deci mama băiatului nu
are încotro: i-o va cere și o va obține. Un
moment tragi-comic este cel al uciderii
boilor. Stăpânul lor, pentru a nu fi depose-
dat de ei, de care îl leagă dragostea
firească a omului față de animalul care îi
aparține, decide să-i ucidă cu câte o lovi-
tură de topor. Își dă seama însă că astfel
gestul său va fi interpretat ca un sabotaj și
își schimbă hotărârea în favoarea otrăvirii
care va părea un accident. 

Ar fi multe de comentat, forța narați -
unii e dovedită de dorința cititorului de a
repovesti, de a-și repovesti întâmplările.
Deși obișnuite, autoarea are capacitatea
de a le scoate din banalitate. Ea le arată
față nevăzută, semnificativă, oricât ar pă -
rea de simple. Este mai ușor de făcut ro-
mane din secvențe senzaționale și exotice,
cu personaje excentrice. Marii autori de
proză, chiar dacă se simt uneori atrași de
asemenea eroi, un exemplu clar ar fi Tol-
stoi, au capacitatea de a observa profun -
zimea lucrurilor și oamenilor care par a nu
se deosebi. Cei 40 de ani ai „numerilor” au
tins către uniformizarea oamenilor și șterg-
erea personalităților. Pentru cei care știu
să-i observe (să-i reconstituie dacă nu i-au
observat pe viu), ca Florina Ilis ei rămân
complet diferiți între ei. Ca în bancul cu
măgarul lui Vasile, ceea ce contează e se-
sizarea nease mănării, nu reducerea la
șablon. Florina Ilis are o capacitate aparte
de a sesiza și mai ales de a povesti, de a
intra în detaliile unor existențe mici, fără
prejudecata că ar fi neînsemnate. Cartea
numerilor, mai mult decât volumele ante-
rioare, aparent mai spectaculoase, e un
roman valoros și destinat rezistenței la
eroziunea timpului.

Sofismul strămoșilor
HoriA GârbeA
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Î
n literatura română, s-au ilustrat o
mulțime de critici care s-au pro-
nunțat, spre onoarea lor, cu privire la
numeroase opere clasice sau con-

temporane, de diferite genuri literare. Ma -
rea lor versatilitate a fost în beneficiul
acestei literaturi. Există însă critici care, fără
a fi comentatorii exclusiv ai unui domeniu
sau ai unui autor, s-au ocupat cu precădere
de unul anume, de un curent literar sau de
o epocă delimitată, specializându-se în cer -
cetarea ei, mergând până la detaliu și con-
struindu-și chiar cariera preponderent pe
seama unui autor (sau a unui gen literar),
fiind citați anume pentru contribuțiile
asupra aceluia.

Pentru a afla un punct de vedere perti-
nent despre Sadoveanu, ne vom adresa lui
Nicolae Manolescu, pentru Rebreanu e bine
să-l cercetăm pe Niculae Gheran. Dacă ne
interesează avangarda, îl putem citi pe Ion
Pop, iar dacă nu vrem să depășim secolul
XIX românesc, putem conta pe Mircea
Anghelescu sau Mihai Zamfir.

Puțini critici, însă, au scris atât de multe
volume, nu doar articole, despre un singur
autor așa cum a făcut-o Gelu Negrea, aflat la
a șasea incursiune în acest domeniu. Despre
I. L. Caragiale s-a scris în timpul vieții lui, apoi
în perioada interbelică, chiar și în cea pro-
letcultistă. A fost privit apoi din unghiuri
diferite de autori ca Alexandru George,
Florin Manolescu, Ștefan Cazimir iar mai re-
cent de Angelo Mitchievici sau Gh. Lăză -
rescu. 

Gelu Negrea a fost întotdeauna un com-
 batant temerar pe frontul lui Caragiale-tatăl,
aducând în dezbatere nume roase puncte,
unele aflate la baza unor contraziceri și
polemici între experți. Pentru Gelu Negrea
cazul lui Caragiale nu a fost niciodată închis,
clasat, tranșat. Volumul recent apărut la Tra-
cus Arte, Doamnele domnului Caragiale, îi dă
criticului și neobositului autor de aforisme
Răzlețe și Contre-pied-uri calcistice (de la il
calcio) al revistei Neuma încă o ocazie de a
se pronunța asupra operei, dar și a vieții
marelui plo ieștean. 

Pline de forță și mister doamnele de
care se ocupă Gelu Negrea în volumul său și
sunt sigur că viitorii cititori ard de nerăbdare
să le știe pe nume: Ecaterina născută Chi -
riac, mama rău tratarisită a geniului, Vero -
nica Micle, muza eminesciană rătăcită în
mrejele dramaturgului prozaic, Leopoldina
Reinike alias „Fridolina” și eventual Fifina,
când trece în operă. Aceste femei joacă
roluri în viața clasicului. Din opera lui, Gelu
Negrea se referă la Didina Mazu, dar și la alte
infidele văzute prin Ochii lui Pampon (adică
având ochi alunecoși, inimă zburdalnică).
Mița Baston, Elisaveta Titircă – Veta, Coana
Marghioala de la Hanul lui Mânjoală, cu
pandantul ei Nina din Erotica fantastică,
după cum o numește autorul, Anca din Nă-
pasta, Zița ex-Țircădău viitoare Venturiano,
Zoe Trahanache (La femme par excellence –
crede eseistul) și, în fine Rro mânca – Femeia
universală conform ultimului capitol al cărții
– cea greu nedreptățită de I. L. Caragiale, în
viziunea exegetului. Căci tot ce-i reproșează
sarcastic Nenea Iancu e chiar și numai felul
ei feminin de a fi. 

Gelu Negrea nu este doar un cunoscă-
tor excelent al operei lui I. L. Caragiale, ci
empatizează profund atât cu autorul, cât și
cu personajele. Reconstituirile lui sunt de -
dicate mai ales acestor personaje, lumii lor
așa cum a fost ea în realitate, fără exage -
rările și diminuările de care au avut parte
din partea unor exegeți, dar, mai ales, din
partea unor regizori și actori care și-au luat,
față de marele dramaturg, libertăți mult
peste cele îngăduite de litera și spiritul tex-
telor, ca și de un bun-simț artistic. Destul de
des, Gelu Negrea intervine energic în apă -
rarea lumii caragialiene și împotriva falsi-
ficării ei de dragul unor „efecte speciale” care
au căutat originalitatea cu orice preț, sacri-
ficând pentru asta esența. 

Aici autorul merge pe urmele lui Ale -
xandru George care a respins cu argumen -
te nu numai unele interpretări excen trice
ale criticilor și eseiștilor (Mircea Iorgulescu
în special, dar și Florin Manolescu, acesta
având însă merite importante, dincolo de
aserțiunile discutabile), ci și totalitatea mon-
tărilor teatrale și cinematografice ale operei
lui Caragiale, cu excepția Nopții furtunoase
a lui Jean Georgescu. 

Fără să îi dea explicit dreptate lui Ale xan-
dru George, Gelu Negrea este în acord cu el.
Distribuirea actorilor, mai ales, falsifică prea

des raporturile de vârstă introducând un ne-
firesc care ajunge până la grotesc. Un Nae
Girimea aproape bătrân, un Jupân Dumitra-
che complet decrepit, o Ziță enormă fizic și
care i-ar putea fi mamă Vetei, nu doar lui
Spiridon – iată ce am văzut cu ochii noștri,
iar Gelu Negrea nu putea să nu observe. 

Nici faptul că Mița Baston e reprezen-
tată sensibil mai în vârstă decât Didina
Mazu nu poate fi trecut cu vederea de pre-
cisul exeget. Să ne amintim, pentru rigoare,
dar și pentru amuzament, că în filmul din
1958, Mița era întruchipată de Vasilica Tas-
taman, atunci la 25 de ani, iar în mult mai
cunoscutul De ce trag clopotele, Mitică al lui
Lucian Pintilie (1981), ea sărise la 39 (Mari-
ana Mihuț) pentru ca mai recent, într-un
teleplay, să treacă de 40 (Cătălina Mustață)

Aici am un comentariu. Deși Gelu Ne-
grea argumentează convingător tinerețea
Miței, cred că îi acordă prea mult credit
acesteia, când ea „se scuză” că a devenit în-
treținuta „Mangafalei” prin faptul că nu a
fost primită să-și facă o carieră în calitate de
funcționară la telegraf din motive de junețe.
Să fi fost în România Mică din anul 1885
vreun regulament care să limiteze inferior
vârsta telegrafistelor? E mai degrabă, un
pretext al mândrei ploieștence.

Consider că volumul excelent al lui Gelu
Negrea este doar primul dintr-o serie. Gale-
ria personajelor feminine ale lui Caragiale,
cele din operă, dincolo de cele din viața lui,
ascunde încă destule comori de inter-
pretare ce se cuvin dezgropate și aștept cu
nerăbdare și interes ca Gelu Negrea să
înceapă săpăturile. Ce ne va spune despre
perso naje foarte interesante, chiar dacă nu
de prim-rang, precum Acrivița, divorțata
prin art. 214, misterioasa amantă a semi-
naristului, viitorul popă Niță, despre sora lui
Ion, cea amatoare de interpretări bel-canto
măgă rești? Despre unele ne-a spus câte
ceva, în Dicționarul subiectiv al personajelor
lui Caragiale (A-Z), dar extensia articolelor
este ori când posibilă și de dorit. 

În calitate de cititor asiduu al lui Cara-
giale, mă simt în stare să vorbesc cu Gelu
Negrea, câteva ore, numai în replici din
opera clasicului. Ca atare, îi admir și-i res -
pect pasiunea care ne aduce mereu puncte
de vedere inedite despre cel mai straniu și
abisal autor „ce l–a ivit și-l va ivi, poate, vreo -
dată pământul românesc”.

HoriA GârbeA

Trecute vieţi de doamne și duduci
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Î
ncă din primul alineat al cărţii sale (Doamnele domnului
Caragiale, Editura Tractus Arte, Bucureşti, 2019), Gelu
Negrea îl invocă pe Eugen Lovinescu pentru a justifica
apariţia volumului. Ne place să credem că revizuirea operei

lui Caragiale în spirit lovinescian, pentru că despre asta ar cam fi
vorba, este motivaţia prezentei apariţii, mărturisită de altfel, cât se
poate de direct, mai în interiorul tomului: „Textele clasicilor într-ale
caragialeologiei oferă nu o dată relecturi neaşteptat de proaspete,
de profunde, de sugestive şi de folositoare în vederea conturării
unei viziuni, pe cât posibil inedite, asupra ansamblului creaţiei
marelui scriitor ori măcar asupra unor segmente ale sale.
Ignorarea lor ar fi fost o dovadă de suficienţă fudulă sau de prostie
pur şi simplu – lucruri de care e bine, pe cât posibil, să te fereşti.”
(Gelu Negrea, Op. cit., p. 116) Revizuirea este o constantă a
studiului istoricului şi criticului literar, mărturisită din când în când
de autor şi care nu are cum să fie altfel decât cu dozele polemice
necesare, înserate cu destulă eleganţă de către autor: „Ziţa ştie ce
vorbeşte, nu bate câmpii. Numai superficialităţi criticiste neinspi -
rate, hrănite din inerţii mioape, gen G. Ibrăileanu, pot face din ea
o «femeiuşcă sprinţară». Privită îndeaproape, Ziţa e mai degrabă
vrednică de compătimire, decât de luat în bâză.” (Ibid., p. 143) Mă
rog, din când în când şi elegante.

De altfel întrega sa operă de critic literar (autorul este totodată
prozator, publicist şi regizor de teatru) păstrează aceeaşi atitudine
de revizuire a evaluărilor critice, de cele mai multe ori clasicizate.
Pe ultima copertă a Dicţionarului subiectiv al personajelor lui I. L.
Caragiale (ediţia definitivă, Cartea Româ nească, 2009), putem citi,
printre altele, ca text de prezentare: „Alcătuit dintr-o suită de
eseuri de varii dimensiuni care comunică organic între ele, Dicţio -
narul... propune o lectură nouă a operei unui clasic al literaturii
române şi, implicit, o revizuire – polemică de multe ori – a eva -
luărilor aflate în circulaţie în toată exegeza caragialiană din trecut
şi prezent.” Mai mult, titlurile cărţilor vorbesc de cele mai multe
ori de la sine: Anti-Caragiale (2001, 2002, 2012), Caragiale. Marele
paradox (2012), dar şi Cine eşti dumneata, domnule Moro mete?
(2003), în care perspectiva asupra personajului lui Marin Preda
este una surprinzătoare („un Mitică rustic”), dar nu lipsită de un la
fel de nou demers argumentativ. Cât despre primul titlu citat, el
are o conotaţie comercială, desigur, pentru că un autor care s-a
dedicat în ase menea măsură lui Caragiale nu are cum să fie
împotriva sa. Anti are în vedere mai degrabă clişeizarea receptării
marelui scriitor, cum se vor putea convinge şi cititorii.

Este nevoie să mai clarificăm aici, tocmai la timpul potrivit, şi
un alt aspect al revizuirilor. În Istoria critică a literaturii române
(2008), trecând în revistă peisajul vieţii literare româneşti de după
1989, Nicolae Mano lescu notează, printre altele: „În plan strict
literar, polarizarea cu pricina s-a tradus prin tr-o polemică prelun -
gită pe tema necesităţii revizuirilor. Din păcate, adepţii revizuirilor
au întârziat să le şi facă, discutând la nesfârşit latura morală a
lucrurilor, iar adversarii lor au profitat de asta, spre a-i acuza că vor
să repete interdicţiile de tip comunist şi să lezeze astfel onoarea
unor mari scriitori din deceniile trecute.” (p. 1399) Temerile pome -

nite ar fi justificate dacă am avea în vedere ambi guizarea
termenului. Revizui rea, ce-i drept, a fost interpretată uneori ca
formă de negare a unor valori, mai cu seamă în disputa dintre
generaţiile biologice, pentru că generaţiile literare se definesc
niţel mai diferit. Ba chiar s-a manifestat uneori dinspre grupuri
răzleţe, care calculau generaţiile literare din cinci în cinci ani şi
cărora li se părea că li se cuvine mult mai mult decât pot arăta.
Justificările, în astfel de cazuri, nu luau seama de argumente de
ordin estetic. În schimb, în viziune lovinesciană, revizuirea răspun -
de la fenomenul mutaţiei valorilor estetice, are în vedere dura- 
bilitatea operei şi dovedeşte capacitatea ei de a ieşi din tipare şi
de a se adapta unor schimbări a valorilor, generate de timp, dar şi
de spaţiul geografic. Aici se situează revizuirile lui Gelu Negrea şi
ele propun până la urmă un Caragiale mai viu, mai puternic, mai
actual.

Autorul este conştient de faptul că revizuirea nu o poate face
din postura de avo cat al lui Caragiale, aşa cum ar fi, după
propriile-i spuneri, Şerban Cioculescu. Are nevoie de o detaşare,
de o perspectivă neutră şi şi-o construieşte ţinându-l pe drama -
turg la o cuvenită distanţă de eventualele sentimente ale
criticului. O face prin unele apelative sau prin modul de a judeca
o seamă de episoade din biografia scriitorului, fără menajamente,
împrumutând, când e nevoie, limbajul dramaturgului încărcat de
ironie, mai mult sau mai puţin caustică: „Revenind la domnul Ion
Luca Caragiale şi la seniorul Mateiu Ion Caragiale, nu putem să nu
remarcăm că, tată şi fiu fiind, se arată hotărât să valideze încă o
dată adevărurile paremiologiei naţionale: ei nu doar seamă nă, ci
şi se adună, câteodată, sub semnul aceloraşi detestabile apu -
cături: Amândoi, de pildă, sunt încurcaţi îngrozitor, în anumite
momente ale existenţei lor, de nişte femei umile, care avuseră
proasta inspiraţie şi neşansa să le fie mame. Noroc cu inge nio -
zitatea debordantă a fiilor: ea îi ajută să găsească soluţii practice
meşteşugite de a se dispensa de incomodele prezenţe ma terne.”
(G. N., Doamnele domnului Caragiale, p. 34) Sau, într-un alt re -
gistru, ridiculizând amorul romanţios al scriitorului prntru
Fridolina: „Dar cine este de fapt Fridolina şi în ce constă romanţul
în stare să zdrobească inima de porumbel suav a Iancului şi să
înmoaie în cerneală expirată, împrumutată de la prăvălia literară
Conachi, Văcărescu & comp., pana celui care scrisese O noapte
furtunoasă şi Conul Leonida faţă cu reacţiunea?” (Ibid., p. 56) Astfel
de fragmente intervin din când în când, dar ele nu joacă în partide
decisive ale evaluării critice, ci au mai degrabă rostul de a con -
solida poziţia obiectivă, pe cât e posibil, a istoricului şi criticului
literar. El ar putea fi chiar mai interesat să vadă cum, deasupra
unor episoade biografice în vecinătatea anecdoticului, se ridică
valoarea incontestabilă a literaturii. 

Cred că punctul forte al lui Gelu Negrea în acest volum, ca şi
în cele anterioare, este stilul, împrumutat în bună măsură de la
maestrul său, Caragiale, pe care se străduieşte să îl ţină la o
respectabilă distanţă, pentru o mai lejeră validare a judecăţilor
critice, şi cred că bine face. În schimb, ca unul ce cultivă paradoxul,
devoalează şi admiraţia sa pentru scriitor, uneori în vecinătatea

Revizuindu-l pe Caragiale, 
of course 
Andrei MoldovAn
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mitizării: „După părerea mea, Caragiale rămâne acum şi pururea
şi-n vecii vecilor un infailibil mânuitor al limbii româ ne...” Istoricul
literar împrumută mult de la maestrul său (trecând peste toate,
cred că nu greşesc numindu-l astfel). Se remarcă, în primul rând,
lejeritatea discursului, capacitatea de a nu ocoli expresii comune,
fie ele şi mai puţin literare, care îi servesc, care pigmentează fraza
şi îi dau vervă. Acelaşi lucru  se poate spune despre preluarea prin
para frază, a unor fragmente literare bine cunoscute, transformând
discursul critic în unul colocvial, fără să lase loc lucrurilor facile.
Umorul, într-o bogată diversificare, îl ajută să păstreze mereu o
detaşare necesară. Mai mult, nu fără temei, este tentat să ade -
menească adesea grotescul, pentru că nu am putea judeca altfel
plasarea neîntâmplătoare a lui Chiriac şi a lui Călinescu în acelaşi
plan: „Chiriac sfârşeşte prin a o crede (pe Veta, n.n.); Călinescu se
pare că nu, deşi, în plus faţă de tejghetar mai avea la îndemână şi
argumentul dialogului...” (Ibid., p. 104) Toate acestea sunt de
natură să şubrezească inerţiile, formele unor evaluări critice cu
gulere scrobite, invitând la o lectură eliberată de clişee. Să
spunem că acest stil al lui Gelu Negrea stă pe o solidă docu -
mentare, ceea ce se poate observa fără prea multă dificultate, ba
chiar e de natură să impresioneze uneori. 

Fiind, până la urmă, o lucrare care pro pune perspective
inedite asupra operei lui Caragiale, ea nu poate să fie decât pole -
mică. Autorul combate cam cu toţi exegeţii dramaturgului,
începând de la Titu Maio rescu, cel care este „autoritarul seismo -
graf al timpului”, dar şi „Titus Livius Barbişonus”. Oricum, disputa,
dacă nu este impropriu termenul, este în special cu Şerban Ciocu -
lescu, care „conchide cu excesivă înţelegere şi cam alăturea de
chestie”, fiind „eternul său suporter”. Să îi mai amintim în acest
sens pe George Călinescu („abraziv în exprimare şi extremist în
opinii nu o dată – e un lucru bine cunoscut”), pe Paul Zarifopol,
ginerele lui Gherea şi amic al lui Caragiale, iniţiatorul seriei de

Opere (7 volume) începută în 1930 şi continuată de Şerban Cio -
culescu, dar cam prudent în aprecieri critice, Pompiliu Cons tan-
 tinescu, Nicolae Manolescu („utilă sinteză a opiniilor consacrate
caragialismului privit sub multiplele sale faţete”), Sorin Lavric,
Alexandru George („năzdrăvănii ale criticii literare”)...

Să nu uităm că volumul se referă la „doamne”, la femei, fie din
viaţa lui Caragiale, aşa cum se deschide cartea, fie din opera sa.
Tomul se conturează până la urmă în favoarea operei, cu
propuneri de accep tare şi interpretare a unor aspecte noi ale
textului literar, conturând valori estetice venind dinspre universul
feminin. Se dis ting astfel, cu destulă claritate, o seamă de teme,
precum: donjuanismul, adulterul, euro pe nismul, iubirea, sinu -
ciderea, femeia victimă sau culpabilă, infertilitatea, femeia şi
puterile diavoleşti, feminismul, femeia universală, mahalaua şi
mahalagismul... Autorul nu ezită să facă trimiteri la personaje
celebre din cultura universală şi să compare: Eva cea biblică,
Medeea, Ioana d’Arc, Desdemona, Hamlet, Emma Bovary, Anna
Karenina, Faust, Cătălina lui Eminescu, Mara, Vitoria Lipan, Ilie
Moromete. Adevărurile sale, „noduri în papură”, cum le numeşte
cu autoironie, pornesc de multe ori de la detalii, de la amănunte
nesemnificative în apa renţă, peste care „domnul cititor” (cum îi
place să îl numească) trece adesea fără să le ia în seamă. Aşa, de
pildă, replica Cetăţeanului turmentat: „Nu sunt turmentat...
(zâmbind) coană Joiţico... Las că ne cunoaştem... Mă cunoaşte
conul Zaharia de la 11 fevruarie...” este prilej de analiză a detaliilor
(zâmbetul personajului, aluzia la timpuri mai vechi, diferenţa între
11 fevr. 1866, data abdicării lui Cuza, şi anul 1883, când se petrece
acţiunea piesei, cei opt ani şi jumătate de căsnicie a soţilor
Trahanache, fiul de la facultate al conului Zaharia, care ar trebui să
aibă cam 20 de ani), o analiză pertinentă, de natură să dea nuanţe
noi personajelor. Este doar un exemplu.

Acelaşi rol îl au şi digresiunile, frecvente şi ele, dar menite să
nuanţeze profilul personajelor, fie prin dezvoltarea unor contexte
istorice de luat în seamă, prin realităţi bucureştene (sau mai puţin
bucureştene) uitate, cutume etc. O istorie a scenei bucureştene
luminează în bună măsură, gradul de cultură al celor două surori,
Veta și Ziţa, obişnuite să frecventeze spectacolele de la „Iunion”.
De altfel, autorul menţionează: „Dintre cei care au desţelenit
potecile noastre către locurile de unde proveneau Misterele
Parisului, cele citite şi răscitite pe malurile Dâmboviţei, se numără
şi Ziţa, cea ridicolă numai la o privire scaandalos de superficială.”
(Ibid., p. 151)

Mai aspru este Gelu Negrea cu Veronica Micle, persoană, nu
personaj, punând sub lupă mult disputatul episod al relaţiei
amoroase cu Caragiale şi conchizând cu un limbaj împrumutat
de la amorez, nimeni altul decât autorul Scrisorii pierdute: „A fost
sinceră în probabilele sale efuziuni sentimentale din epistolele
adresate lui Caragiale – primesc, şi atunci devine limpede că nu
era într-adevăr, decât o femeiuşcă, labilă psiho-afectiv, degrabă
schimbătoare de umori şi de parteneri şi, ipso facto, nedemnă de
Eminescu, de geniul şi de dragostea lui. Sau n-a fost sinceră –
primesc, dar în atare împrejurare, se revelă drept o simulantă de
rând, adepta unui carpe diem vulgar şi lipsit de discernământ, o
curtezană provincială, dispusă într-un moment de rătăcire, de
pierdere a uzului raţiunii, să sacrifice o mare iubire pe altarul trivial
al unui orgasm întâmplător. Din această dilemă nu puteţi ieşi. Sau
puteţi, dar cu costurile de rigoare.” (Ibid., p. 52) precum în
exemplul de mai sus, criticul oferă alternative şi, mai rar, concluzii.
Este un mod de a ţine viu interesul „domnului” cititor. Observăm,
desigur, că alternativele sale nu alunecă nicidecum spre am bi -
guizare. Demersul său critic este unul cât se poate de bine
decupat, de limpede.
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R
adu Sergiu Ruba ne propune un roman al cărui titlu
este, în sine, un sunet de gong: Guantanamo. După un
asemenea titlu, spectacolul începe în forță. Spio naj și
contraspinoaj, deconspirări, rețele și frății, dragoste și

trădare, curaj și lașitate, eroi precum generalul rus sau Lolita de pe
Dunăre, tuneluri ascunse în munți, închisori secrete, mănăstiri,
aventuri pline de suspans care pornesc de la București și ajung la
malul mării, în cântec de vioară sau în scrâșnet de armă, o poveste
cu ramificații pe mai multe con tinente. Acestea sunt ingre dientele
unui roman de succes, ale unui best seller, după rețetele exersate
în industria cărții din Vest și care acolo nu dau greș, de cele mai
multe ori. Nu doar pentru că la noi, ca în totdeuna, aceste rețete
nu prind, dar și pentru că un astfel de demers ar fi fost străin de
autor care nu face astfel de com promisuri, Guantanamo nu este un
roman prefabricat care să vâneze succesul facil. Guantanamo este
un roman care va lăsa cititorul fără suflu și, de multe ori, perplex,
căci loviturile de teatru sunt neaș teptate iar Radu Sergiu Ruba, un
maestru al povestirii, știe să se joace cu mintea citi torului și nu se
sfiește să o facă, testând mereu atenția, luciditatea, inte ligența
aces tuia. Ca un maestru păpușar, el uzează de toată gama de
tehnici Deus ex machina pentru a obține un rezultat ce aduce cu
jocurile pe calculator, a căror com plexitate și grad de dificultate
cresc de la un nivel la altul, iar în romanul lui Radu Ser giu Ruba
acestea apar în ceea ce se dovedește a fi o spirală infinită care ab -
soarbe, dă de pendență și copleșește, în același timp, din care cu
greu se poate sustrage cineva, chiar mult după ce a închis cartea.
Mai mult, el devine părtaș la crearea, pe mai departe, a poveștii,
întrucât aceasta este spusă într-o manieră care dezvăluie fără a
spune totul, care lasă finaluri deschise pentru ca cititorul să poată
duce mai departe povestea în forul său interior, multele ramificații
puse la dis poziție permi țând încă o supraramificare, în planuri
speci fice nivelului de înțelegere și imaginație ale fiecăruia. Este un
element postmodern în această tehnică de scriere, folosită
împreună cu tehnica Ma trioșka, i-am spune, aceea a poveștii în
povestea în care se ascunde altă poveste și tot așa. La acestea se
adaugă planuri și registre cu care Radu Sergiu Ruba jonglează cu o
încredere în sine impecabilă, mergând pe muchie de cuțit și
tentând, sfidând eșecul, pentru a ajunge cu bine la scopul urmărit.
Cum am mai afirmat, ingre dientele și tehnicile folosite în crearea
romanului Guantanamo, chiar fiind de cea mai înaltă calitate, ar
putea duce la un eșec de amploare pentru cineva mai puțin
experimentat și talentat în a realiza o astfel de operă. Lucru care,
nu se întâmplă, din fericire, în acest caz. 

Acțiunea romanului este situată într-o contemporaneitate,
într-o geografie imediată. Tentația decriptării, căutării unor
reverberații în lumea reală este cu totul seducătoare. Păstrând
proporțiile, așa cum există fidelii romanului Codul lui Da Vinci,
căutători neobosiți cu harta într-o mână și cu cartea în cealaltă, cu
temele făcute, în prealabil, în materie de simboluri și de coduri,
vor fi existând poate deja și adepții romanului Guantanamo, mai
cu seamă că există un mai vechi culuar deschis de o întreagă
literatură autohtonă închegată în jurul tunelurilor sub terane din

Cum sclipește
întunericul
AndreA H. Hedeș

Mai mult, Gelu Negrea, cultivându-şi cu grijă necesara
detaşare, îşi consolidează punctul său de observaţie mai
degrabă în actualitatea de azi, nu în cea a persoanelor şi
personajelor aflate în vizorul său. Este şi ceea ce îi permite
să contureze, prin opera dramaturgului, aspecte ale
prezentului mai mult sau mai puţin apropiat. Este şi acesta
un mod de a vedea cum răspunde opera caragialiană
mutaţiei valorilor estetice. Până la urmă, o modalitate de
revizuire. Mai întâi, ţine să aibă serioase rezerve în privinţa
acceptării comicului cu orice preţ, clişeu promovat în
perioada regimului co munist, interesat să evidenţieze
situaţii şi personaje ridicole. Apoi, el judecă o seamă de
puneri în scenă, dar şi filme, inclusiv din realitatea con -
temporană nouă, cu observaţiile pertinente ale omului de
teatru, toate mergând spre nucleul critic pe care îl dezvoltă.
Nu putem trece peste un pasaj inspirat creio nând portretul
snobului de azi, ca o repro iectare necesară: „Aflat în
serviciul pro euro pean al naţiei, snobul nu reprezintă, aşa
cum aparenţele ne-ar îndem na să credem fără a cerceta,
emanaţia eternei şi fascinantei noastre tranziţii. El dispune
de un pedigree încă şi mai respectabil, figurând glorios
printre pionierii edificării României moderne de la origini
până în prezent. Poate chiar printre şoimii patriei aferenţi
nobilei cauze.” (Ibid., p. 150) Atingerile, aparent întâm -
plătoare, ale unor realităţi literare de azi sunt de natură să
caracterizeze, cât se poate de plastic, un poet în câteva
cuvinte şi, prin context, să îl trimită în lumea personajelor
perisabile ale lui Caragiale: „În clipele ei de reverie, Veta
citează dintr-un fel de Adrian Păunescu al vremii sale.” (Ibid.,
p. 114)

Pradă unui accentuat spirit ludic bine strunit, criticul
literar propune şi un interesant exerciţiu de imaginaţie, la
finalul căruia sugerează că Zoe ar fi putut fi, în alte con diţii,
o Elena Ceauşescu. Autorul este, în primul rând, un critic
profund, metodic, construind pe un fundament teoretic
foarte solid. Teoreticianul se lasă observat în fragmente în
care vede sensurile adânci ale textului literar prin structuri,
prin modul în care clarifică, cu multă siguranţă situaţii de
interpretare care riscă să degradeze eval uarea: „...după
părerea mea, maniheismul este întotdeauna contra pro- 
ductiv: în ambele cazuri avem de-a face cu o subtilă inter -
ferenţă structurală, dificultatea, dar şi unul dintre meritele
literare importante ale textului constând tocmai în impo -
sibilitatea de ierarhizare ori de eliminare din ecuaţia
interpretativă a vreuneia dintre trăsăturile în cauză,” (Ibid., p.
127)  Nu mai puţin interesante sunt observaţiile care ţin de
istoria limbii şi care se referă la degradarea neolo gismelor
de care se abuzează în unele perioade istorice, de cele mai
multe ori prin trimiterea lor în derizoriu (p. 158) Temă de
dezvoltat oricând raportată şi la literatură.

Titlul comentariului meu nu are nicio urmă de ironie la
adresa utilizării abuzive a americanismelor (m-aş feri să
spun englezismelor!), pentru că abuzul este în cu totul altă
parte, cum precizează Gelu Negrea, în acelaşi pasaj despre
snobism („cucoana exaltată, ridicolă întru franţuzitul
furculision, dar, of course, cu profesor de limbi străine...”).
Cititorul va observa că autorul Doamnelor domnului Cara -
giale este angajat şi într-o campanie împotriva stricătorilor
de limbă, în buna tradiţie a maestrului său şi al nostru.
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Carpați și a unei benevolente Frății (de aceea am și menționat
riscurile la care s-a supus, asumat, Radu Sergiu Ruba). Deși o direc -
ție viabilă și palpitantă, parte din farmecul imanent al cărții, este
totuși doar un palier de receptare. Romanul Guna tanamo este un
pa limpsest de sensuri, iar din acest centru fierbinte izbucnesc
puncte de fugă.

Numele personajelor sunt pline de sens
pentru destinul pro iectat pentru ele: Me -
deea (vezi mitul, reinterpretat aici), Lucian
(cel ce face lumină), Badea și Moșul (sunt
binecunoscute în mitologia și legendele
românești), Filip Criste (Filip, cel ce iubește
caii: Criste, din gr. chrien, a unge, din latinul
Christus, cu care erau denumiți adepții
religiei creștine; să fie vorba de o inter -
pretare a mitului lui Chiron, vindecătorul
rănit aici, a Săgetătorului ce țintește cel mai
înalt ideal?), Opal (aici lăsăm cititorului
descoperirea legendelor și semnificațiilor
ce însoțesc opalul, menționând doar că
numele acestei pietre prețioase, când lăp -
toase, când de foc, îl poartă personajul fără
vedere al cărții), Filoteea (Iubi toare de
Dumnezeu). Nu trebuie pierdut din vedere
spiritul ludic, ironic și, pe alocuri, sarcastic
nici o privire extrem de realistă și prag -
matică, lipsită de naivități ale autorului
care, nu jonglează strălucit doar cu planuri
și tehnici de scriere, dar și cu personajele
cu numele, evoluția, destinele lor, contu -
rând eroi memorabili.

În Guantanamo se conturează lumi în
oglindă, imaginii Carpa ților și așezării din
creieriilor li se opune, pe rând, când ima -
ginea unui Macchu Picchu, când aceea a
Insulei Paștelui, aruncându-și una alteia un
sâmbure de mister, de simbol, de mesaj
cifrat venit de departe. În fundal, se aude
acest murmur, nu ca un cor antic, ci ca un
descântec bătrân.

Pentru a merge mai departe cititorul
este invitat să urce la un etaj superior de
înțelegere. Romanul lui Radu Sergiu Ruba
se declanșează în ziua Solstițiului de vară
pentru a se opri brusc în Ziua Învierii, întreg
traseul urmându-l pe acela al unei raze
albastre - Blue Ray. Ziua cea mai lungă este
ziua în care soarele stă, în care lumina lui
se revarsă asupra lumii din abundență,
pentru cel mai îndelung interval de timp:
Solstițiul de vară, zi bine cuvântată atât în
creș tinism cât și înainte, în vechile culte
păgâne, zi magică situată sub semnul soarelui, izvorul luminii,
aflat în crucea cerului. După acest punct cul minant începe să
crească puterea întunericului. La fel ca fenomenul astrologic, și
întunericul din roman, întâi pe nesimțite, mai apoi cu tentacule
tot mai ramificate, tot mai lungi, cotro pește și pune stăpânire pe
inima binelui, a sacrului. Totul într-un marș macabru, funebru
până la punctul terminus, care se oferă sub forma unei răscruci,
a unei alegeri, în lumina cristică a Învierii. Răul absolut poate fi nu
atât contracarat, cât învins prin sacrificul suprem, prin jertfa

răscumpărării: cu moartea pe moarte călcând. Există, pe acest
parcurs infernal, un punct cu semnificație de drum al Damascului,
iar raza albastră pare să fi dus, încă de la început, dincolo de
conștientizarea asu mării actanților, la acest dezno dământ. Istoria
celor 40 de mucenici din Sevastia devine o alegorie pentru
roman. Ea prefigurează repunerea în act a martiriului în mileniul

trei, într-o contem poraneitate ce pare
lipsită de axis mundi. Prin această cheie
de lectură personajele și peisajul întrând
într-un realism magic. Cununa care caută
capul pe care să-l încoroneze cu slava
martiriul apare ca o lumină, ca un foc, ca o
rază albastră cu rolul firului roșu, al coloa -
nei vertebrale ce conferă direcție volu- 
mului și personajului central. Fulguiri de
semne de neîn țeles până la punctul final,
cel ce oferă re trospectiv pers pectiva nece -
sară, nu neapărat și deplina înțele gere a
cărții, așa cum îi stă bine unui roman atât
de atent alcătuit.

Dincolo de lumină este întunericul, iar
întunericul este carnea vie, palpitând de
viață, a cărții. El se oferă, în tonurile sale
din ce în ce mai închise, în cercuri infer -
nale care coboară, la propriu și la figurat,
în cele mai joase zone ale societății, ale
omului, ale minții, ale unor lumi obscure,
ale Hadesului. Pe nesimțite, albul și negrul
se întretaie, se întrepătrund, binele și răul
își pierd granițele, tonurile de gri devin
tot mai cernite și negrul se dovedește a
fi adevărata natură, ascunsă, dar revelată
în carte, a tot și a toate. Romanul devine
o parabolă în care orbii sunt mai aproape
de lumină decât cei care au ochii deschiși
dar nu știu să vadă. Cei din urmă trăiesc
în împărăția întunericului fără să o știe,
perpetuându-și iluzia. Cu simțurile și
inteligența anesteziate, au impresia că își
trăiesc viața, că destinul și lumea în care
respiră și visează le aparțin. Punctul de
tensiune al romanului este dat de
această mare înșelăciune, a întunericului
mascat, a lumii distopice jucând perfect
rolul normalității, a nopții care mimează
lumina zilei și succesiunea firească a
timpului, jocul dintre lumină și întuneric.
Doar abia, în momente în care țesătura
vălului se rarefiază din cauza unor tor -
siuni psihice sau sufletești, răzbat spre
noi sclipirile întu nericului. Catifelat, otră -
vitor, o otravă care anesteziază, care

hipnotizează, care nu mai îngăduie speranța, triumfător, întu -
nericul este un foc care se cere în permanență hrănit. Guan- 
tanamo e pretu tindeni.

Poate exista speranță sau doar naivitate într-un astfel de
univers? Poate exista eliberare, restaurare a legilor universale în
acest spațiu damnat? Un răspuns sibilinic ar putea fi: Numărați,
numărați, cântăriți și împărțiți se traduce corect ”mene, mene,
techel ufarsin”.
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P
ostmodernismul folosește het-
erotopiile pentru că sunt expe-
riențe-limită, stârnesc neliniște,
accentuează te merile și pro-

movează acte de rezistență, fără a exclude
dialectica afară-înăuntru propusă de G.
Bachelard în Poetica spațiului, o geometrie
care spațializează gândirea, ușa fiind o di-
alectică de fractură a lui afară și înăuntru
(Paralela 45, 2005, p. 237). În volumul Pro-
duse derivate de Florin Dochia, apărut la
Editura Grinta (2017), se configurează un
edificiu fragil, eșafodul, în jurul căruia se
constituie spațiul claustrat al durerii, dar
prin zidul căruia se întrevede fereastra care
deschide perspectiva spre oniric.

Spațiul propus de Florin Dochia în
acest volum este unul asupritor, hetero-
topie care stârnește actul de rezistență al
evadării în imaginație: urbanul, realitatea
descumpănitoare a viețuirii în timpul finit
(adică, o lume subterană/ de la marginea
universului – pastorala) și corpul devin con-
strângătoare, cu atât mai mult cu cât sunt
conștientizate drept lumi închise. Astfel, se
încearcă zămislirea unei lumi paralele, nu
întotdeauna salvatoare. Claustrarea este
propusă constant prin simboluri-țintă ale
închiderii, fără menajamente. Metroul
(sugestie a cavernei, în inima orașului, con-
siderat o povară prea mare – de azi pe
mâine) are tuneluri goale de sens, nicio de-
schidere nu este posibilă (cerul e nevăzut).
Alte spații închise confirmă senzația de su-
focare în lumea-închisoare: tunelurile de
sub oraș de care se lovesc autobuzele, gen-
erând cadavre (orizont), beciurile adânci ale
cetății (infernul frenetic); cofetăriile goale/
[…] cafenele pustii (spleen 2). Zidul acu-
tizează nevrotic închiderea, chiar dacă nu
este precizată forma de prizonierat. Există
un zid negru,/ pe care-l zgârii cu unghia/ și
curge un sânge alb,/ un sânge leneș,/ pe care
nu-l atinge lumina (spleen matinal). Ideea
repetiției aneantizează speranța eliberării:
dincolo de orice zid este un alt zid/ spaima
curge între ele,/ ca șiroaie de sânge/ […] între
ziduri sunt ziduri,/ ziduri de aer/ ziduri de
apă,/ ziduri de carne, iar singurătatea
devine dig de pietre cenușii (atât de de-
parte). Chiar și când spațiul pare deschis,
claustrarea este accentuată prin evidența

pustiului: niciun înger în piața pustie
(spleen); tavanul mi-e plin de miriapode/
care se grăbesc să se bucure/ de atingerea
neantului (se lasă cortina); aici e sfârșitul:/
într-un alb de abis/ murind pe negru neant
(spleen matinal). Corpul însuși este o în-
chisoare generată de stări-limită: sistemul
circulator,/ artere și vene pline de sânge,/ de
sângele spaimei (atât de departe). Inima, de
asemenea, devine un spațiu claustrat, sug-
erând un pustiu interior: o cameră goală era
inima mea,/ un cer fără nicio stea (poveste cu
ciută și corb). 

Deși este evocat convențional – sino -
nim al nimicirii – haosul nu produce doar
anxietatea sufocării, ci are virtuți elibera-
toare, când e hazard creator, oprind șirul
deznădăjduitor al uniformizării: haosul
locuiește în numere/ azi locuiește în numărul
pi/ el intră pe neașteptate/ în lăuntrul șarpe -
lui său fără de sfârșit,/ care ne înfășoară
noaptea protector,/ pe maidane întunecate,/
în cartierul nostru de blocuri,/ din care visăm
să fugim într-o zi (liber abaci). 

Lui Florin Dochia nu îi surâd antino-
miile, pare atras, mai degrabă, de logica
lui și-și, a contrariilor care se atrag, răstur -
nând, abil, percepția comună a antitezelor
consacrate. Spre exemplu, în poezie, par-
adisul care îl locuiește pe cel care se con-
fesează poate fi inert, anost, pedestru,
amarul paradis al incertitudinii; în schimb,
infernul este suportabil, frenetic, are drum
luminos, există chiar și unul dulce al certi- 
tudinii. Umbra are conotații ambigue,
poate determina claustrarea în trup (mi-
am tras umbra pe mine/ ca o cămașă de
forță, generând transfigurarea prin emo -
ție, chiar dacă e rezultată în urma durerii
fizice/ spaimei de moarte: inima mea s-a
făcut torță/ și arde în beznă) – paznicul
spune: nu!.

Dar înăuntru nu înseamnă doar spațiul
claustrării, presupune acceptarea unui în
afară, o deschidere posibilă doar prin
imaginație/ intuiție a temelor grave exis-
tențiale, deși spațiul configurat este tot în-
chis: lagună/ ca un somn peste pleoape
(poveste cu ciută și corb); tu și lupii tăi/
locuiți în mansarda închipuirii mele (eșa f-
od); să locuiești într-un ochi/ este întot-
deauna periculos de plăcut (în gazdă);

cocon din care n-am să rup (o plecare oare-
care); insulă de sticlă/ din care nimeni nu
evadează/ casa din pădurea virgină (aici
acum așa), cetate fragilă pentru că este
generată de memoria realului și care se
prăbușește în mine (infernul frenetic). Tot
fragilă este și claustrarea în cuplu, pentru
că generează cercul eternei reîntoarceri:
ne-au prins pe amândoi/ cătușele de apă./
sărută-mă!/ trecutul stă să-nceapă! (cătușe
de apă). Totuși, în acest spațiu închis care
e imaginația, există turnul, un Panopticon
al vigilenței creatoare a poetului, care, un-
eori, pare că sugerează închiderea (îngerul
e închis în turnul cel mare – atât de de-
parte), iar, alteori, dimpotrivă, presupune
eliberarea prin rememorare afectivă – la
fereastra din turn/ o eșarfă de fum am-
intește de tine (infernul frenetic) – sau prin
fantezie: voi fura mireasa din turn (falsă
amintire din verona).

Autoritatea creatorului de rangul al
doilea schimbă abil tonul mărturisirii:
poate fi elegiac, meditativ, grav, ironic,
ușor emfatic prin aluzii culturale mai mult
sau mai puțin transparente, ceea ce
creează un orizont de așteptare nervoasă.
Cu atât mai surprinzător este să de-
scoperi, spre finalul volumului, că însuși
cititorul este claustrat în jocul complicat
al autorului în ceea ce privește dialectica
înăuntru-afară.

Nimeni nu poate opri curgerea tim-
pului. În poezie, însă, tocmai prin suges-
tia apăsătoare a unui spațiu urban auto- 
devorant, a unuia claustrat în vis (dar pre -
ferabil), se poate crea iluzia eternei reîn-
toarceri, ceea ce duce la un alt fel de
înțe les al eșafodului propus de Florin
Dochia. Poetul se simte gata de a fi exe-
cutat de amintirea realului, dar și el poate
să schimbe perspectiva, aceea de a avea
libertatea totală de exprimare în poezie,
în care este victimă, călău, supraveghetor
și supravegheat, deopotrivă: voi avea grijă
să anulez/ eterna reîntoarcere,/ ți-am pro -
mis,/ e un circuit turistic ratat/ de prea multe
ori (silentio stampa); nu te teme, mâine voi
inventa/ o nouă capcană (meniu matinal).
Și, fiind cititor, nu poți decât să te bucuri
că poți „locui” în capcanele lirice ale lui
Florin Dochia!

Realitatea - heterotopie a spaţiului. 
Poezia - capcană cu fereastră deschisă

rAlucA FArAon
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L
a margine de nicio apă, Marian Drăghici se uită în apă! E o
performanță și demnă de cartea recordurilor, să te uiți într-o
apă inexistentă ca și cum te-ai uita într-un păhăruț din care
a fost secată ultima picătură de alcool. Deci, cu jale. 

Dar dacă apa aceea - care nu mai este - ar fi o apă iluzorie, apa
morților sau, mai științific spus, Fata Morgana? Un simplu fenomen
de refracție din cauza straturilor de aer nemișcătoare te poate
pune, la margine de nicio apă, în drum spre Mecca, în fața oglinzii,
a unui luciu de apă! 

Metafora aceasta este recurentă la Marian Drăghici. În volu-
mul recent, Păhăruțul, Editura Junimea, privitul în nicio apă (pe
care mai și cresc nuferi galbeni, eminescieni) apare, de multe ori,
alături de elemente și personaje care se repetă și ele. Cel mai des
pomenit este păhăruțul însuși. Sensul diminutivului este limpede:
paharul cel mare a fost băut de unul singur, se știe de cine e vorba,
în vreme ce nouă, celor veniți după învierea Lui, ni se oferă doar un
mic pahar, cu porția noastră de amar, incomparabilă cu cea sor-
bită pe cruce. 

Alt obiect destul de bizar, care apare adesea, este „bicla”,
inclusiv în expresia „caii de la biclă”, inexistenți ca și apa morților.
Poetului nu i se poate lua nimic pentru că nu are nimic în afară de
caii de la biclă și, ocazional, o negresă cu care trece marea. Și
anume Mediterana care rimează cu Mo-Wanna. Când numeroși
emigranți trec Mediterana spre Europa, Marian Drăghici care,
putem zice, depandă de vechiul continent, o traversează viceversa,
în compania negresei. Cu răbdarea treci marea, dar mai bine cu
negresa Mo-Wana. Se știe că WANA este abrevierea de la West Asia
and North Africa, deci din Iran până-n Maroc e loc de ajuns cu
negresa Mo, particula-prenume.

Asemenea sintagme refern, dar și un ton anumit, special, leagă
între ele poemele din volumul lui Marian Drăghici făcând din el
un continuum, o litanie. Călugărul, că e creștin sau taoist, trebuie
să se roage neîncetat, nu are importanță ce cuvinte rostește sau
mormăie, gândirea sa se cuvine să fie veșnic ocupată cu aceleași
formule, ca să nu-i fugă mintea către lumesc și păcat. Sunt în
aceste versuri cuvinte care se repetă, ca niște refrene, de exemplu
„haida” completat cu „ba nu” în cântec de veșnic flăcău doar că acela
nu-s eu. Marian Drăghici va convinge cititorul că are în față un
singur poem, i se va sluji o singură liturghie presărată cu formule
repetitive. Păhăruțul nu este o dramă narativă cu început,
desfășurare, climax și epilog, ci o cântare prelungă, un bocet cu
păhăruțul în mână. 

Poemele lui Marian Drăghici sunt, în general, ocazionale, de -
dicate sau chiar intitulate după numele unor autori în viață sau re-
cent dispăruți: Poemul lui Ion Mircea, al lui Gabriel Chifu, Ion
Zubașcu, Florin Mugur etc. La Ioan Flora, poemul este o cronică
versificată a înmormântării regretatului autor. În afară de George
Bacovia, cu care are un dialog plin de har la un pahar (nu păhăruț),
poetul i-a cunoscut pe toți și îi evocă tandru, iar nu polemic. Chiar
când nu-și mai vede confrații din motive obiective (bem de nu ne
vedem – Poemul lui Eugen Suciu), Marian Drăghici îi simte și vrea
să-i știe alături. 

Posteritatea va avea nevoie de note de subsol și va vărsa o
picătură din păhăruț în memoria celor nemuriți de opera lor, dar
și de a lui Marian Drăghici. 

Un păhăruţ cu poeţii
HoriA GârbeA

P
oetul Adrian Costache a debutat la o vârstă matură,
în anul 2001. Prozator notoriu, el se ivea în lirică abia
la vârsta matură de 57 de ani. S-au adunat de-atunci
destule volume de versuri, deși nici cele de proză

nu și-au oprit curgerea, iar Adrian Costache, cadru didactic cu
vastă experiență la un mare colegiu bucureștean, Sf. Sava, a
devenit un apreciat comentator al fenomenelor și evoluțiilor
școlii românești în revistele Luceafărul și apoi Neuma.

Adrian Costache ne-a informat, încă din primul său volum,
Păduri de sticlă că poezia a murit: Poezia a murit,/ Ca şi
Dumnezeu într-o dimineaţă/ A veacului trecut; /… / Şi a rămas
doar Poetul. Poezia a decedat, nu și autorul ei. Paradox evident.

Adrian Costache nu mizează, în poezie, pe forță, nici pe
registrul ludic, frecventat de generațiile ‘80 și ‘90, cu care
debutul său este aproape contemporan. Din poezia acelor ani,
poetul alege, însă, epicul și biografia, pentru că se și potrivesc
naturii sale: fundamental a unui prozator. Falsele narațiuni se
încarcă de simboluri și de culori pastelate. Personajul liric, dar
și narator, doarme pentru prima dată lângă o verișoară, în
copilărie. Elementul erotic, inexplicit, nici măcar bănuit, trece în
fantezia onirică în chip delicat. Visul psihanalizabil există, chiar
dacă, în acel moment, copilul nu-i poate desluși semnificația, ci
doar îl descrie ca atare, limpede în înțelesul lui, pentru un adult
care i-ar auzi relatarea: Depănuşam porumb,/ Ca şi cum desco -
peream o altă/ Planetă,/ Umedă şi de mătase.

Și alte texte lirice sau pseudo-lirice sunt la fel de subtile în
felul lor aluziv de a oglindi realitatea. Simțurile acționează pe
rând și disjunct. Se simte o plăcere rafinată de a gusta realul
prin fiecare dintre posibilități, fără amestecul altui tip de
percepție. 

Poemele lui Adrian Costache au o latură morală. Un text ne
vorbește despre un timp paradiziac, al copilăriei. Cel care
percepe lucrurile e tânăr și lumea se modelează după el: Pe
atunci toate lucrurile/ Erau foarte tinere,/ Unele abia se născuseră.

Este o consecință a vocației de profesor a poetului această
dorință de a fi explicit, de a fixa, prin repetiție, „cunoștințele”
cititorului, văzut ca elev, ca ființă ce trebuie îndrumată. Adrian
Costache caută limpezimea absolută, se teme de echivoc, de
tulburarea apelor. Pădurea de sticlă, gheața, sticla lămpii,
pereții „de aer” al casei, apa izvorului apar adesea. Este căutată
transparența ori măcar reflexia totală (oglinda). Ca în poezia lui
Blaga, punerea în lumină are darul de a clarifica un teritoriu dar
și sporește taina lumii. Prin iluminare, conturul zonei luminate
crește, iar perimetrul întunecat sporește și el. Dumnezeu este
un familiar al poetului, divinitatea are limite omenești. Poetul
nu-L caută și nu-L imploră să i se arate, arghezian, ci Îl resimte
ca pe o prezență vie și apropiată, care poate fi percepută fără
cutremurare: Aici/ Doar eu şi Dumnezeu./ Întinşi amândoi,/ Ca
la/ O ultimă poveste. Ca un tată obișnuit, Tatăl Ceresc îi spune o
poveste fiului său și se lasă cupriuns de somn înaintea acestuia.

Adrian Costache, poet reflexiv, original, lipsit de orgolii
neavenite, își găsește, în pragul vârstei de 75 de ani, la capătul
unei căutări laborioase, teritoriul personal și satisfacția
împlinirii indiscutabile a destinului său literar.

Prozatorul-poet

���
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N
ominalizat de șapte ori la Premiul Național de Poezie
„Mihai Eminescu”, autor a peste 30 de cărți, dintre care
18 de poezie, distins cu numeroase premii ale Uniunii
Scriitorilor, dintre care cel mai recent chiar în 2019

pentru anul editorial 2018, și nu numai, Ovidiu Genaru este acel tip
de scriitor de excepție, a cărui mare poezie depășește orice în-
grădire formală sau stilistică, aceasta având nu doar un rol esetic, ci
și unul de adaptare, ca rezultat al raportului permanent și intens
cu lumea interioară şi exterioară, aspect constatat atât cu prilejul
parcurgerii volumelor anterioare ale autorului, cât și în timpul lec-
turării recentului volum,  La opt, gaura cheii și alte patimi, publicat în
anul 2018, la Editura Junimea, din Iași. Așezat de Cor-
nel Ungureanu între „excepționalii izolați”, Ovidiu
Genaru este un poet a cărui poezie impresionează
atât prin simplitate, cât și prin profunzime, deo -
potrivă. În spatele unor aparente constatări, se află un
sistem complex de psihanaliză, fiecare zi, cu întâm-
plările ei mai mult sau mai puțin importante, fiind o
oportunitate de asimilare a realității și de acomodare
la noile situații și experiențe. Poezia devine, astfel, un
mijloc de adaptare, un întreg mecanism de apărare,
de păstrare a echilibrului, de consolidare a eului.

Captiv în lumea sa interioară, într-o izolare nu
neapărat voită, ci mai degrabă predestinată, autorul
încearcă o descătușare, un act de eliberare prin poe -
zie, așa cum reiese și din poemul care constituie
motto-ul volumului: „Am deschis ușa coliviei: Hai
du-te o implor/ Pasărea mea captivă bâjbâie spațiul/
(...) plânge și-i este milă de libertate// Hai fugi unde
vezi cu ochii/ eu repeor voi sigila portița/ Dar pasărea
intră iarăși în carcera ei/ în lumina prizonieră își pune cătușa/ E feri -
cită și cântă jelind/ cântă ca noi/ dorința de a fi afară./”. Această per-
manentă întoarcere este consecința inadaptării, una la sensul
propriu, văzută ca ,,stare de refuz sau de incapacitate de a stabili
un acord, o comunicare cu ceilalți sau cu mediul social, din cauza
imposibilității de a găsi elemente comune”, izolarea fiind, în cazul
ina daptării,  un act de singurătate acceptată, o retragere în sine,
generată de resortul instrinsec. 

Imaginile par desprinse din peisajul oricărui areal urban, unul
neprietenos, cu iz de mahala, anost și deloc favorabil unor indivizi
cu înclinații poetice: vecinul care dă găuri, lifturile blocate, știrile de
la CNN, gândacii de bucătărie, parteneriatul domestic, 112, bețiile,
scandalurile conjugale, salvările, claxoanele, toxicomanii, tornada,
încălzirea globală, adulterul, depresiile, UE, Vestul, declinul Occi-
dentului, mahalaua, Justiția. Dar, cu toate acestea și din toate aces-
tea, impresionant și firesc, Ovidiu Genaru face poezie, un fel de
„street dance” liric, de lungă întindere, cu breșe stilistice aparte: „Noi
gloata formăm ceva compact materie presată/ nu vișin înflorit. Un
calup de proteine”, „(...) o lume/ care apare la capătul țevii ca am-
intirea altei lumi”, „o coloană de urgențe/ și claxoane/ penetrând
celofanul subțire al nopții” („La opt”).

Inserții din lumea vegetală sau animală completează imaginea
lumii interioare a autorului: „Spuneți-mi, dacă iubesc trandafirii,
comit un  adulter?”, „Animalul în care mă scald e zăvorât./ Conținu-

turile lui îmi sunt străine.”. Diferența dintre aparență și esență se
transformă într-o sursă de tulburare, de indignare a individului care
nu poate accepta adevărul decât în forma lui pură, revolta trans-
formându-se în ironie fină: „(...) în zadar dosiți mortul din dormitor/
degeaba îl acoperiți cu perne și-l/ înăbușiți cu flori/ și-l parfumați cu
chanel”/ (...) Până nu recunoașteți că mortul există/ și e al vostru/ el
pute.” În acest tumult existențial, în care la fiecare etaj al blocului se
desfășoară câte o poveste de viață, acceptarea apartenenței la un
anumit grup social e inerentă: „Viața la bloc e un roman. Acest în-
treg protoplasmatic celular.// La toate etajele se aude un vuiet bi-
ografic.”. În amalgamul de oameni și stări, doar gândul la iminența

morții întrerupe temporar fluxul continuu și ciclic al
desfășurării evenimentelor:  „Și noi iubim animalele
care zboară/ fie pasăre, fie si -nucigaș.” , „Când sun-
tem fericiți noi sunăm la 112/ și nenorocirea ne în-
văluie ca o boare. („Înregistrări”), „În stetoscop e o
liniște de moarte” („Puls zero”).

Inadaptarea și izolarea sunt pretexte lirice pen-
tru introspecție. Cel izolat se privește din exterior, ca
într-un vis, dar asumându-și marginalizarea și au-
toexilarea. „A fi viu” nu e similar cu „a trăi”, senzația
detașării vine odată cu momentul conștientizării
acestei separări de lume, de conceptele, atitudinile
și comportamentele considerate a fi inacceptabile și
incompatibile cu idealul și concepția despre lume
și viață a autorului: „Noi care trăim la margini noi ca
și când toți/ am fi vii/ dăm buzna la psihiatru. Noi
vrem un diagnostic/ precis.” („Înregistrări”).

Fiecare moment de conștientizare este o nouă
naștere, o trecere repetabilă prin propria existență,

una în care numai lumina copilăriei se înalță mai presus de toate lu-
crurile, iar moartea devine un refren nesfârșit: „Copil în maica lui
rupe sigiliul./ Copil mușcam cu poftă mere verzi și nu muream/ și
nu muream de mii de ori/ de mii de ori.// Lumină orbitoare peste
tot din care-mi/ construiam/ mici jucării/ și amintiri.” („Înconjurat”).

Poezia își are existența tocmai în starea conflictuală a poetului.
Momentul întoarcerii în copilărie înseamnă echilibru, calm, lumină,
spațiu securizat, libertate, căldură și, implicit, lipsa nevoii de poezie:
„Nu-i vară să nu mă simt copil./ Atunci nu scriu.”, pe când prezentul
sufocant, generează, ca formă de protest, poezia: „Nevroza mea di-
vină/ poezia/”. Dacă, în muzică, sincopa este un efect dinamic, care
se obține prin mutarea accentului unei măsuri de pe timpul tare
pe cel slab din urmă, în poezia lui Ovidiu Genaru putem vorbi de-
spre sincopă în ceea ce privește registrul tematic, stilistic și ritmic,
în cadrul aceluiași poem, efect ce conferă răsturnări neașteptate
ale discursului poetic: „Eu călare pe ciocârlie reprezint un tablou
(...)/ Uite vioara alăptând o mireasmă/ (...) uite un mânz răsturnat
într-o iapă.” („Jurnalul din ap.66 etaj 10). 

Despre poezia lui Genaru ar fi multe de spus, prea multe pen-
tru a putea fi cuprinse în câteva pagini. A fi contemporan cu un
autor de valoarea lui Ovidiu Genaru, nu este un fapt neînsemnat. Vă
mulțumim, domnulele Genaru, pentru privilegiul și bucuria de a
avea aproape o mare poezie!

Câtă poezie încape prin gaura cheii?
FlAviA AdAM
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G
rigore Chiper este un poet al
viziunilor interiorizate, un
poet pentru care realul se
configurează în forme deli-

cate, ușor aluzive și categoric lipsite de os-
tentație. De aici, o anume austeritate a
rostirii condusă spre esențializare, spre lu-
minarea limbajului poetic și spre efortul
descifrării, chiar și fragmentare, a cotidi-
nului lipsit de fascinație. Astfel, periplul zil-
nic al poetului devine prilej de meditație
pe marginea formelor unei realități cu o
dinamică perpetuă. Efectul poetic al con-
fesiunii rezultă tocmai din relevanța deta-
liului, din grația tonului și echilibrul ra -
por tării la clipa cea repede. Re-transcrierea
poetică în acest caz înseamnă meditație și
contemplare, luciditate și umor, dar și sen-
sibilitate, melancolie, dramatism.

Poet, prozator, eseist și traducător, Gri-
gore Chiper s-a remarcat totodată prin ac-
tivitatea universitară (profesor la Universi- 
tatea din Tiraspol cu sediul în Chișinău), ca
și prin cea literară, fiind redactor asociat la
revista ,,Contrafort” din Chișinău, precum
și o prezență activă în media culturală. A
debutat în 1990, cu volumul de poezii
Abia tangibilul, urmat de numeroase alte
inițiative editoriale: Aici, în falset (poezie,
1991), Perioada albastră (poezie, 1996),
Cehov, am cerut obosit (poezie, 2001), Tur-
nul de fildeș înclinat (poezie, 2005), Roman-
simulacru (poezie, 2010). Bio-bibliografia
sa însumează însă și alte titluri de proză
scurtă (Violoncelul și alte voci, 2000; Nisipul
de sub picioare, 2014), traduceri (Dama de
pică, nuvele de Aleksandr Pușkin, 2004),
eseu critic (Proza lui Liviu Rebreanu, 2009,
Poezia optzecistă basarabeană, 2013) și un
pseudo-jurnal, sub forma unor cugetări
(Piese dintr-un puzzle, 2017). De remarcat
și antologiile în care apar texte ale poetu-
lui basarabean: Portret de grup. O altă im-
agine a poeziei basarabene (1995), Une
Anthologie de la poésie Moldave/ An An-
thology of Moldavian Poetry (Paris, 1996)
ș.a.

Volumul mai recent al poetului, For-
malități (Editura Charmides, 2015), gru-
pează două cicluri lirice: Poeme-jurnal și
Retro-poeme, ce formulează opțiuni ale
zilei în desfășurare, notații discrete, expre-
sive în austeritatea lor, percepții și cvasi-
cugetări într-un registru nepretențios.

Sim plitatea aparentă este dublată de
adân cimea gândului sfredelitor urcând în
spirală întrebări asupra gesticulației coti-
diene, imagini și ,,rămășițe ale zilei” pe re-
tina memoriei. În manieră postmodernă,
poemele lui Grigore Chiper urmează firul
experienței biografice, asociate celei cul-
turale, ca și predilecția pentru cotidian,
ludic, ironie și autoironie. Vocea lirică înre-
gistrează monocord sunetele realului, vi-
brând în acorduri grave adevărurile lumii:
,,Cineva moare altcineva se pregătește/
Ești lângă un orar ești lângă un zid/ Atâtea
vieți din jur/ o împing încet pe a ta și pe a
lor/ spre limanul întunecat/ kilometrul 0/
Nimic nu se vede dincolo/ decât aștepta-
rea unui vis/ E ca și cum ai vrea să scrii
ceva/ și nu găsești nici pixul gândului/ nici
hârtia memoriei” (Gerontovital).

Se remarcă lapidaritatea clipei în ca-
dența versurilor, problematica timpului,
ca și cea a scrisului fiind predominante.
Numeroase poeme îmbracă haina unor
scurte meditații pe tema trecerii, decu-
pând frânturi ale realității înconjurătoare,
gesturi, vorbe ce compun formalitățile
zilei. Grigore Chiper practică o poezie de
notație, adresându-se adeseori unui inter-
locutor feminin, luat ca martor al specta-
colului mundan. Finele sugestii ale iubirii
sunt trăite fără ostentație, cu o decență și
o sensibilitate demne de un veac trecut.
Poemele-jurnal, scrise între 2009-2015,
aduc mărturia unei lumi care se volatili-
zează treptat, o lume care dispare sub
ochii noștri, acaparată de forme noi, de
aici nostalgia și dorul așezării în perime-
trul valorilor verificate prin tradiție. ,,Mă uit
la tine la mine/ ca un evadat din peniten-
ciar/ Zilele trec poate și nopțile/ și viața/
chiar așa cum este ea/ Replicile noastre
din mesaje/ sunt clipa/ sunt vara de la tro-
pice/ iarna de la poluri/ ceea ce a fost și
ceea ce nu a fost/ Nu sunt echivalente/
numai în amintiri (Amintiri).

Aceeași dialectică trecut-prezent o re-
găsim în poezia Tabloul: ,,La început/ viața
era acel tablou frumos brodat cu ață mou-
line/ care atârna deasupra capului meu/ în
dormitorul rămas în casa părintească/ Era
o reproducere după.../ Cine își mai poate
aminti numele?/ Acum viața e un joc/ de-a
pisica și șoarecele/ pe un câmp viran/ cu
ascunzișuri-capcană/ Unii zic că e un

câmp minat”. În poezia lui Grigore Chiper,
notația (de mare concentrare semantică)
nu exclude metafora, căci sentimentul ză-
dărniciei este contracarat prin artă, prin
scriitură. Efortul creator reprezintă însă o
experiență transformatoare, dramatică și
purificatoare, gravă și neliniștitoare. ,,În
poezie poți să iei arma din sertar/ și să
tragi în tine sau aiurea/ cu rezultate iden-
tice/ Lumina se stinge în palma ta în ora-
șul tău în ochii ființei dragi/ Ceea ce îți vine
în minte acum/ sunt cuvintele pe care ți
le-ai interzis să le folosești vreodată/ Go-
lurile din memorie/ Prin ce m-aș deosebi
de un condamnat de un ocnaș/ dacă nu îți
pot atinge pielea chipul visul/ în acest pat
imens care e existența/ Mă mișc greu prin-
tre algele depuse straturi/ Apa nu ridică
valuri nu lasă urme/ E totuna să privești în-
ainte/ sau înapoi/ E ca poemul pe care nu
îl poți duce niciodată până la capăt/ Văd
cum hoardele migrează spre proză/ Lă-
sând poezia într-o baltă de sânge/ sau
după altă versiune/ purificând-o” (Arma si-
nucigașului).

Poetul vorbește, în aceste versuri, de -
spre metamorfozele condiției artistice,
despre angoasa paginii albe, despre dis-
cursul poetic intrat ușor în desuetudine,
despre amploarea implicării în poem, des-
pre apropieri și distanțări, despre singură-
tate. Această lirică de o discursivitate
melancolică și delicată individualizează
stilul poetului basarabean care, în partea a
doua a volumului, experimentează rima,
mizând și pe muzicalitatea exterioară sau
pe acordurile armonioase ale elementului
decorativ. Aici metafora devine și mai pre-
zentă, iar lexicul aduce o alură ușor li-
vrescă, manifestând sensibilitate pentru
poezia generațiilor anterioare, în definitiv
asumându-și intertextualitatea postmo-
dernă, pe care Grigore Chiper o ilustrează
atât de expresiv și nuanțat.

Formalităţi poetice
MonicA GroSu
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J
o Nesbø, „regele noir-ului scandi-
nav”, cunoscut cititorilor români
printr-o lungă serie de autor pu -
blicată în ultimii ani la Editura Trei,

a revenit recent în librăriile din România cu
Macbeth. Acesta este al șaselea roman
dintr-o serie de opt prevăzute să apară în
cadrul așa-numitului proiect Hogarth-
Shakespeare. Inițiat în anul 2016, la patru
sute de ani de la moartea Marelui Will, de
către editura londoneză ai cărei fondatori
au fost Leonard și Virginia Woolf, proiectul
reunește re-scrieri ale unor piese shakes -
peariene de către opt romancieri, dintre
care șapte sunt anglofoni, Nesbø consti-
tuind excepția. 

Macbeth-ul lui Nesbø (Jo Nesbø, Mac-
beth, Editura Humanitas Fiction, 2019, 520
pp., traducere de Ivona Berceanu), lansat
pe data de 6 mai la librăria Humanitas
Cișmigiu în prezența autorului, este, alături
de Hag-seed (Pui de cotoroanță) al lui Mar-
garet Atwood, cel mai reușit experiment
din această serie de rescrieri. Ca și la At-
wood, autorul norvegian rescrie pas cu pas
povestea than-ului scoțian care din erou se
preschimbă într-un criminal ce nu mai
poate controla evenimentele declanșate
odată cu regicidul la care este împins de
către Lady Macbeth. Ne-am putea întreba,
desigur, „ce rost ar mai avea să citim cartea
dacă știm dinainte ce se va întâmpla?” Dar,
exact ca și în romanul lui Atwood, scriitura
îl ține pe cititor cu sufletul la gură, căci im-
portant este nu CE urmează să se întâmple,
ci CUM, așteptările noastre fiind depășite
de fiecare dată.

Genială este analogia dintre lumea
Evului Mediu și cea a zilelor noastre pro-
pusă de Nesbø. În diviziunea socială a so-
cietății feudale, țăranii și meșteșugarii sunt
producătorii bunurilor de consum, iar ca -
valerii, seniorii, monarhii (vârful piramidei
sociale), purtătorii de armuri și zale, sunt
apărătorii ordinii sociale. În vremurile noas-
tre, apărătorii ordinii sunt purtătorii de
veste anti-glonț, iar, la Nesbø, Macbeth
este șeful echipei de intervenții speciale
din cadrul poliției; Duncan este inspec-
torul-șef care a declarat război atât lumii in-
terlope cât și corupției generalizate din
rândul diriguitorilor orașului în care se pe-
trece acțiunea. Invazia norvegiană în tim-
pul căreia se distinge eroicul Macbeth din

tragedia shakespeariană își are corespon-
dentul în operațiunile de anvergură ale
unei bande de motocicliști traficanți de
droguri, iar vrăjitoarele și Hecate din infer-
nul imaginat de Shakespeare devin ființe
reale, în carne și oase, din lumea subterană,
interlopă, care controlează nu doar piața
neagră a stupefiantelor și clasa politică sau
câteva destine individuale, ci întreaga
exis tență a orașului. Romanul se citește cu
sufletul la gură. Este un thriller în toată
legea, din care nu lipsesc mafioții de mare
clasă, politicienii corupți, polițiștii cu dife -
rite specializări (precum combaterea crimei
organizate, criminalistică, omucideri sau
inter-  venții speciale), atacurile armate, ur-
mări rile spectaculoase, scenele de asediu,
cu un arsenal ce include puști cu lunetă,
mitraliere și grenade, un roman cu umbre
și umbre și iar umbre, cu acțiunea desfășu-
rată, în majoritatea timpului, în ploaie și în-
tuneric.

Ca și Shakespeare, Nesbø a trecut
prin tr-o etapă de serioasă documentare –
doar astfel ne putem explica faptul că pre-
cursorul lui Duncan este inspectorul Ken-
neth. Pentru a afla cine a fost Kenneth în
istoria Scoției, recomand cititorilor par-
curgerea notelor de subsol ce însoțesc ex-
celenta traducere a lui Macbeth semnată
de Horia Gârbea și prefațată de Pia Brîn -
zeu în Volumul IX al Operelor lui Shake-
speare (Editura Tracus Arte, 2014). Ase- 
menea precursorului său, Nesbø son-
dează cu măiestrie psihologia abisală a
personajelor sale, depășindu-l, chiar, pe
Bard la acest capitol. În textul iacobit con-
centrat, aparent trun chiat, introspecția
psihologică se oprește doar la nivelul cu-
plului Macbeth-Lady Macbeth, celelalte
personaje având apariții episodice, cu psi-
hologii schițate în grabă, or, în cele 520 de
pagini de roman, toate personajele cu un
rol cât de mărunt în desfășurarea acțiunii
sângeroase fie au un trecut încărcat de se-
crete, fie duc și în prezent o viață dublă
sub masca aparentei onorabilități. Duff,
Lennox, Canteith, Malcolm, Banquo și
Fleance acționează în virtutea unor mo-
tive dictate de profilul lor psihologic, de
mediul în care s-au format de la o vârstă
fragedă, de stimulii socio-profesionali în
care își desfășoară activitatea de zi cu zi în
lupta pentru combaterea infracțiunilor.

Motivațiile fluctuează în funcție de con-
textul imediat, alianțele se leagă și se
des tramă într-un ritm năucitor. Niciun
episod, niciun pasaj, nicio acțiune nu este
trasă de păr în construcția românească
solidă pe care ne-o propune Nesbø.

Spre deosebire de Shakespeare, despre
al cărui Macbeth s-a spus că este obsedat
de viitor, de interpretarea și modelarea
acestuia, cu celebra referire la „mâine, și cu
mâine, și cu mâine”, Nesbø introduce în
roman numeroase trimiteri la trecut - la se-
cretele întunecate împărtășite de Macbeth
și Duff, la triunghiuri erotice în care sunt
implicați aceiași doi prieteni, la relația men-
tor - discipol dintre Banquo și Macbeth, la
biografia tragică a lui Lady, personajul de-
spre care autorul însuși declară că l-a fasci-
nat de la prima lectură a piesei, consumată
în adolescență. Romanul ilustrează perfect
teoriile identității („suntem ceea ce spu -
nem că suntem”, „suntem ceea ce cred
ceilalți că suntem” etc.).

Alături de eroii shakespearieni relocați
în zilele noastre, într-un oraș trist, unde
plouă tot timpul, un oraș cu industria
ajunsă pe butuci și cu o populație de șo -
meri cu apetență pentru droguri și jocuri
de noroc (un peisaj citadin atât de familiar
și nouă), există masa amorfă a celor mulți,
manipulați, mistuiți de depresie și deznă -
dejde, personajul colectiv generic numit
„orașul”. Și, asemenea tragediilor shakes -
peariene, romanul are o structură circulară:
imaginea stropului de ploaie călător de pe
prima pagină revine, la final, su gerând,
poate, asemenea circuitului apei în natură,
tocmai ciclicitatea istoriei și, mai știi?, și
deșertăciunea speranțelor nutrite de per-
sonajul colectiv. Acțiunea începe cu moar -
tea unui șef al poliției și se încheie cu moar- 
tea succesorului său. Și, ca în orice roman
horror sau noir, dincolo de aparenta victo-
rie a binelui în lupta contra răului, își face
discret loc și ideea că răul poate fi înfrânt
doar temporar, dar nu eradicat definitiv. Pe
scurt: romanul lui Nesbø este o carte exce-
lentă, cu o narațiune fluentă, bine strunită
în traducerea din limba norvegiană sem-
nată de Ivona Berceanu. O recomand căl-
duros, fie și numai ca pe o „lectură de
vacanță”, în ton cu chestionarul publicat în
numărul de față al revistei Neuma.

Un Macbeth poliţist
GeorGe volceAnov
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Î
n cazul Simonei-Grazia Dima dimensiunile poeticului
capătă transcenderi fulgurante, plecând tocmai de la un
mundan atent și migălos construit. Mai vădit decât în alte
cazuri, viața, agrestul constituie prilej de spiritualizări, de

înălțări diafane în alte cercuri ideatice, emoționale sau filosofice,
după caz.

Nu este întâmplătoare, aș spune, revenirea aproape ob-
sedantă din punct de vedere tematic în acest recent volum al au-
toarei – Pisica de lemn pictat (Editura Cartea Românească,
Bucu rești, 2018) – la condiția creatorului, la maniera în care
acesta se raportează la lumesc, la o lume nu de puține ori
imundă.

Nici felul în care se deschide placheta Si-
monei-Graziela Dima nu pare incidental. Bătaia
cu perne a zeilor, rod al unei bucurii de moment,
fie ea și cerească, devine pentru umanitate sursă
de programe școlare, de studiu meticulos și îm-
presurări. „Zeii s-au trezit voioși dimineața/ și s-au
luat la joacă țintind, vicleni,/ cu perne unii-
ntr- alții. O zbenguială/ din toată inima. Îmbujo-
rați,/ gâfâiau și, după o mică pau ză,/ loveau iar.
Numai că/ jos, pe Pământ,/ cineva urmărea scena
și filma. Trimise/ apoi, ca pe-o știre prețioasă,
ceea ce deveni/ un film cult. Mișcările zeilor fură
cartografiate din toate pozițiile și rezultă un plan
ce s-a studiat/ în școli un an, și altul, și tot așa – la
disciplina/ de anatomie a capodoperei. Elevii
picau la examen/ dacă nu știau câte perne se
aruncaseră, câți metri/ aveau zborurile. Tremu-
rau de frică să nu greșească/ numărul cen-
timetrilor la impact. și se lăsă, treptat,/ un cer de
iarnă, rareori întrerupt de lumină. Gârbovi,/ înaintau spre școală
cu succesiunea scenelor,/ rostogolită-n minte. (...) Și nu mai ră-
suna azi niciun chiot/ din jocul de-odinioară: o veselie dez -
lănțuită pură.” (Bătăi cu perne în cer, p. 5)

Se poate observa în acest poem-manifest (i-am putea spune)
opoziția, sesizabilă pe tot parcursul volumului, dintre trascen-
dent și lumesc, dintre creație și mundan, dintre biografic și bi -
bliografic, în cele din urmă. Șăgălnicia și lumina din cerul zeilor
vine în contrast cu apăsarea, încrâncenarea și întunericul friguros
al lumii muritorilor, a celor care cu îndărătnicie își frâng spinarea
pentru a transforma zbenguiala spontană și „pură” în oprimant
obiect de studiu.

Privite din această perspectivă, poemele Simonei-Graziela
Dima care fac referire la condiția creatorului primesc semnificații
și lumini noi. Destinul poetului nu este doar acela de a nu fi înțe-
les și cunoscut și apreciat, de a fi evacuat dintr-o lume lipsită de
noimă, ci, mai grav decât atât, îi este refuzat accesul la „taina
vieții”: „Entuziaști fac surfing în valuri cât casa, dinții lor dezveliți/
în chiot arat-o bucurie nemăsurată de alții, covârșitoare./ Poetul
luptă să-și păstreze neîntinată propria natură și pacea./ în zori,
prelins printre blocuri, ascultă cântecul:/ să fie privighetoarea sau
mierla?/ Tremură din tot trupul stors de scris, truda nu i-o va răs-
plăti nimeni. Sticlarii turci arată turiștilor albastrul rotund, în

formă de ochi. Toți strigă de uimire,/ dar nu se-ntreabă dacă vede
ori cine-i cel privit. (...) Seara, poetul se-aruncă frânt în așternut,/
mai sloboade o șoaptă: voi afla oare taina vieții?/ Tu spune-i, dacă
te încumeți,/ că taina asta nu există!” (Taina vieții, p. 9) Iar motivul
inexistenței acestei taine este tocmai acela că unicele semnifi-
cații ale existenței rezidă de fapt în creație, că opera singură este
misterul ce trebuie descoperit și descifrat.

Alteori, poetesa ne vorbește despre destinul creatorului, al
gânditorului de a fi nevoit să își expună creația, sufletul însuși, în
fața unui auditoriu vădit construit în opoziție. După diafanul și
inefabilul act al nașterii ideilor, „În ajun, încă te îndoiești / că va

pogorî vreun har, că vor fi idei și, mai mult,/ că
se vor dovedi «noi». Dar seara vor apărea/ ca
prin minune, cum ar veni la tine un înger/
supus, să-i mângâi aripile. Lucrarea va fi gata”,
are loc dizgrațioasa întrunire, gânditorul tre-
buind să expună idei unui auditoriu decrepit,
grotesc, imund, stă pânit de nevoile pânte-
celui, mai mult decât de curiozitate spirituală.
„Din cei anunțați doar jumătate au sosit,/ iar
aceștia-s complet toropiți, muțenia/ îi înfă -
șoară lent, iar toate bolile ce-i rod de obicei/ s-
au deșteptat și îi străbat pe dinăuntru. (...) Unii
dintre vor lua cuvântul, cu tot nefirescul/ mo-
mentului, vor izbucni păreri crispate,/ nebu -
nești. Tipi chei vor agita pumnii/ în favoarea
unei anarhii fragede ca zambila.” (Colocviu, pp.
50-51)

Asistăm, lecturând volumul acesta, la o de -
licată, dar imprescriptibilă pendulare între
lumesc și spiritual. Firește, lumea, cu orân-

duirea ei, îi servește liricului în demersul subtil de potențare a
ideilor înalte, a absolutului izvorât din actul creației. 

Textura și contururile realității se contopesc cu gesturi ritual-
creatoare, acolo unde nu constituie pur și simplu prilej de trimi-
teri bibliografice de-a dreptul. „Am ridicat de jos ceva ca o nucă/
și mi-a părut rău, dar era prea târziu:/ un lucru-ngrijorător mi s-a
lipit de palmă, un boț mereu de altă formă și culoare –/ ba in-
digo, ba transparent și plin de țepi,/ zbârcit ori gemă de opal lăp-
tos (...)” (Un lucru mutabil, p. 21)

În felul acesta, lumea însăși devine un soi de scenă imaterială
pentru un actor unic – spiritul, care, în acest caz, se confundă cu
poezia. Magnitudinea ideatică a cărții Simonei-Graziela Dima
este conferită de intensitatea cu care este tratat demersul crea -
tor. Totul este poezie, la fel cum poezia este în tot ce poate fi dis-
tins. Nimic nu poate exista în afara hotarelor poetice. Ritmurile
intime ale existenței sunt unul și același lucru cu fluxurile inte-
rioare ale poemului „Să fie iarnă sau vară? Nu știu decât poezia,/
valurile ai în flux și reflux,/ mareea care aproape ucide. Un înot de
plăcere,/ care aproape ucide.” (Ritmuri, p. 29)

Conceput ca un soi de autoportret creator, volumul acesta
oferă lectorului un excurs în teritoriul sinuos al opozițiilor fragile
dintre mundan și spiritual.

Ineluctabila opoziţie dintre spirit și materie
vASile vidicAn
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O
rientalist, prozator, eseist, tra-
ducător din mai multe limbi,
Christian Tămaş scrie o proză
complicată ca structură, cu o

substanţă epică desprinsă din psihologia
abisală, focalizată pe labirintul psihic şi
mental al individului. 

Noul său roman, Un nume pe nisip (Ars
Longa, 2019), încheie o trilogie: Cavalerul
negru (Junimea,1992), Blestemul Catharilor
sau Noaptea de dincolo de noapte (Graphix,
1993). E un roman enigmă, cu fire narative
încâlcite, cu întâmplări, personaje şi scene
stranii, care intrigă şi nu pot fi elucidate
decât în final. 

Romancierul explorează în ficţiune o
maladie psihică ce modifică realitatea, îm-
pingând-o la graniţa dintre real/ ireal. Încă
din incipit lectorul are impresia de proiecţie
în oniric prin locuri, personaje, atmosferă,
întâmplări şi obiecte ciudate. Naraţiunea
heterodiegetică, cu un narator exterior uni-
versului diegetic, se desfăşoară în locuri
reale, învăluite într-un fel de irealitate, ca în
vis. Personajele (doi bărbaţi şi două femei)
sunt depersonalizate, par fantoşe desprin -
se din oniric.

Personajul central, un bărbat fără fizio-
nomie, nici nume, e medic, bulversat de în-
tâmplări stranii. E surprins prin stările sale
contradictorii şi gesturile dictate de imbol-
duri interioare, nu de luciditatea conşti-
inţei, de obsesia pentru femeia în alb, fără
chip, o nălucă, asociată cu moartea.

Locurile pe care le străbate, persoanele
întâlnite, întâmplările la care e martor par
halucinaţii, proiecţii ale imaginaţiei sale
bolnave, au stranietatea visului obsesiv în
care eşti implicat în aventuri pe care nu le
doreşti,  iar conştiinţa nu mai distinge între
real/ ireal. Ori invers, obsesiile din vis se
proiectează asupra realităţii deformând-o.
Femeia din tren ce se dematerializează o
clipă sub ochii bărbatului e supusă aceleaşi
metamorfoze ce transformă realul în ireal,
fiind când o femeie cu chip real, când nă-
 luca femeii în roşu ce poartă la gât cheia
ciudată descoperită pe locurile în care dis-
pare cineva. Ambiguitatea persistă asupra
decorurilor, personajelor, obiectelor, at-
mosferei.

O întâmplare se repetă mereu: cineva
moare subit, medicul e martor involuntar
al întâmplării, femeia în alb, fără chip, apare

ca o nălucă,  o cheie ciudată e descoperită
pe locul respectiv, zărită apoi ca pandantiv
la gâtul femeii în roşu ce însoţeşte bărba-
tul cu ochii de broască. O femeie în roşu,
halucinantă,  se iveşte pe zidurile cetăţii,
îmbrăţişarea ei mortală provoacă căderea
în mare a personajului. 

Sugestia morţii e prezentă în toate în-
tâmplările stranii în care apar cele două
femei, alături de elemente enigmatice pre-
luate din legendele celtice: cheia, câinele,
lupoica, apa, literele enigmatice de pe
nisip.

Trama romanului se învârte în jurul psi-
hozei unui bărbat hăituit de obsesia unei
femei în alb, care-i alterează realitatea şi
psihologia, încât nu mai distinge între real
şi ireal, fiindcă e victima unui transfer men-
tal de personalitate de la pacient la medic.

Escapada nocturnă după coborârea din
tren şi întâlnirea cu bărbatul cu ochi de
broască şi femeia din tren par halucinante,
alunecări dintr-un vis în altul, dintr-o reali-
tate în alta, cu aparenţă de lume reală, con-
trazisă imediat de irealitatea întâmplărilor,
stranietatea locurilor şi culorilor, a nopţii,
mării, numelui indescifrabil de pe nisip. 

Întâmplările stranii pe care le trăieşte
personajul sunt coşmarurile unei minţi
aflate în pragul nebuniei, care încercase să
vindece un bolnav psihic de ginofobie (te -
ma patologică de femei), contaminându-
se de maladia pacientului, vinovat de
dispariţia femeii roşcate din tinereţea sa,
hăituit de năluca ei. Substanţa epică e psi-
hoza, care transformă bolnavul în criminal
involuntar, printr-un gest defensiv la atacul
de panică, iar pe medic în bolnav psihic.
Cele două năluci feminine din coş marurile

personajului, aflat într-o încăpere de spital,
femeia în alb, fără chip, şi femeia în roşu
sunt imaginile suprapuse a două femei,
una din trecutul individului cu ochii bulbu-
caţi (roşcata dispărută din casa de vacanţă),
alta din prezentul bărbatului internat (fe-
meia în alb, medicul din spital), contopite
într-o imagine duală a morţii şi vieţii.

În final, revine scena de la început, cu
bărbatul care aşteaptă pe cineva într-o ca-
fenea bizară, iar lectorul dezleagă enig-
mele romanului: psihoza, pătrunderea în
mintea pacientului, transferul bolii asupra
medicului, atacul de panică asupra femeii
din tinereţea pacientului şi dispariţia ei.
Medicul, victimă a bolnavului, riscă moar-
tea în timpul terapiei. Va fi vindecat de o fe-
meie, care îi apare în vise, deformată de
obsesia celeilalte, preluată din subconş -
tientul pacientului.

Năluca feminină în alb din coşmarurile
sale e femeia medic, în halat alb, care îl ve-
ghează şi-l vindecă, eliberându-l de obsesie
printr-un descensus ad inferos în subconş -
tient pentru a-i descifra cauza maladiei.

Romanul lui Christian Tămaş explo-
rează un caz psihanalitic, ceea ce justifică
prezenţa fantasticului şi oniricul ca univers
al irealului coşmaresc în care plonjează per-
sonajul. Romancierul e interesat de psiho-
logie, de sinele personajului, fiindcă acolo
zac refulate traume din copilărie ori din ti-
nereţe ce pot perturba existenţa oricărui
individ şi declanşa boli psihice necru -
ţătoare.

Fantasticul oniric, explorarea sinelui,
pendularea între real/ ireal, patologicul
sunt elemente specifice prozei lui Christian
Tămaş. Acestea generează structura labi-
rintică a romanelor sale, personajele vagi,
fără  personalitate, de tip fantoşă, focaliza-
rea pe conţinutul psihic al individului, sen-
zaţia de cufundarea în lumi ireale, coşma- 
reşti, dezorientarea şi panica personajelor,
ambiguitatea experienţelor şi repetabilita-
tea lor, confuzia între realitate şi vis.

În ciuda senzaţiei de univers haotic,
confuz, de delir şi captivitate într-un spaţiu
obsesional, romancierul îşi conduce citito-
rul derutat până în final, unde îi oferă sub-
til cheia descifrării tramei urzite inteligent şi
a semnificaţiei titlului, numele enigmatic
scrijelit pe nisip, un leitmotiv, codul înţele-
gerii romanului.

Romanul unei psihoze: 
Christian Tămaş, Un nume pe nisip

SoniA elvireAnu
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I
eşind din stufărişul şi poveştile lui Rodion, care au irigat li-
rismul din Poemele deltei. Rodion (2016), pentru a se
reinstala în atmosfera leneşă/ balcanică/ tragică a uliţei/
străzii Măicuţa dintr-un tîrg frumos unde se moare sau, alt-

fel, unde nu se întîmplă nimic, Valentin Talpalaru scrie în 35 de
poeme în căutarea unui titlu (Editura Junimea, 2019) o carte des-
pre naştere şi moarte, lumină şi întuneric, speranţa şi certitudinea
ratării existenței, dar, mai ales, despre o anume structură a
condiţiei umane de aici şi acum; poetul face o radiografie crudă,
însă, adevărată a omului care, angajat într-un monolog fără ori-
zont, caută dialogul cu Celălalt, dar şi acesta e mut, întrerupt, frac-
turat: „Stau nedumerit pe marginea patului/ şi mă gîndesc ce puţin
ştii despre mine,/ dacă asta are vreo impor-
tanţă şi/ dacă are rost să mă întorc/ pe dos ca o
mănuşă/ doar doar oi mai găsi ceva/ care să sal-
veze noaptea asta/ de la un monolog inutil/ din
care nici eu nici voi/ nu vom pricepe nimic./
Afară, copacii nici nu mişcă din frunze:/ «Va-
lentin gîndeşte…» aş!/ Din icoana sub care în-
ghesui/ rugăciunile mele seara/ nici un semn
că m-ar asculta cineva./ Dimpotrivă, se scoro-
jeşte ca un castan toamna/ aura sfîntului care/
ar trebui să facă un plan de salvare/ pentru su-
fletul meu,/ unul convingător să-mi dea lacri-
mile./ La fereastră se zgîieşte/ noaptea bez- 
metică şi inconştientă/ care şi-a băut şi ultima
stea,/ ultimul cerşetor care ar fi putut să-i dea
sens,/ ultimul alcoolic;/ hai cuţulache, hai
noapte/ n-ai ce face aici/ unde nu sunt abisale
di leme/ unde nu poţi fi nici salvatoare nici/
călău ipocrit/ nici cea pe care/ o cer de văduvă
cu cununie./ Asta e:/ Doamne, ce puţi ne ştii tu
despre mine...“ (Stau nedumerit pe marginea
patului). În monologul întrerupt, din cînd în
cînd, de prezenţa Celuilalt, cineva, poate, (neo)
romanticul alter ego sau, poate, „diavolul șchiop„ îl îndeamnă să
vorbească cu El: „Umbli îmbrăcat în vorbele mele,/ în toate vor-
bele mele/ încît pruncul meu rămîne gol şi/ nici iubire nu-i să-mi
învelesc femeia./ (să caut cuvîntul la El spui)/ Peste toate caznele
şi durerile/ doar tristeţile ochilor pline/ de seminţe care încolţesc
cînd nu te aştepţi./ Și eu cum să-ţi spun toate acestea,/ cu ce cu-
vinte?/ (să caut tăcerea la El spui)/ Umbli împopoţonat cu toate
vorbele mele,/ te lauzi că ştii unde e adevărul şi pui/ lespedea grea
a minciunii deasupra;/ nu mai ştii unde e cheia dar/ pentru mine
nimicul e îndeajuns./ (să nu Îl întreb nimic, spui)/ Disperarea mea
stîrneşte rîsul,/ limba ei se va uita cîndva/ dar eu chiar aici şi acum
pot desluşi/ toate cîte au fost ori vor fi dar/ tu vii dezbrăcat,/ lumi-
nat de toate cuvintele mele./ (şi acesta e doar începutul, spui)“
(Umbli îmbrăcat în vorbele mele). În fapt, Valentin Talpalaru scrie
în 35 de poeme în căutarea unui titlu povestea omului din care
se scurge lumina „pînă la ultimul strop“, lăsând să se instaleze îm-
părăţia întunericului în care se poate petrece o nouă naştere, în
faţa unei oglinzi din care se revarsă, din nou, doar noaptea, încer-
cînd să facă ordine în tristeţea şi deznădejdea finitudinii, învăţînd
alfabetul singurătăţii, învăţînd, adică, să înţeleagă nimicul: „Să ne

aşezăm pe lacrima asta/ ca o piatră/ să facem/ ordine în tristeţea
asta, în deznădejdea asta,/ cu înţelepciunea noastră de muritori/
de pe o zi pe alta./ Eu mă ţin minte/ din vremea în ca re ciocăneam
cu degetul/ în oul de pasăre şi dinăuntru/ se auzea intră./ Tu erai
mai tot timpul afară./ Aşa ai putut să înveţi/ alfabe tul singurătăţii/
căci ce altceva poţi face afară/ fără aripi, fără lumina cea neagră/ cu
care legi la ochi iarba/ şi ea ne caută şi ne găseşte.../ Da e timpul să
recunoaştem/ că a fost bine pînă la ca păt/ că n-am vrut nimic şi/
nimicul nostru este mîndru de noi./ Și era o fericire înţeleaptă/ care
nu a durat mult/ pentru că a tre buit să ne naştem, totuşi./ Drept
pentru care vom sădi/ cu rîvnă/ lacrima asta pe care stăm/ în ochiul
primului orb./ Apoi ne vom scutura mîinile ca nişte/ lucrători care

şi-au mîntuit treaba/ şi vom pleca/ unul în altul“
(Să ne aşezăm pe lacrima asta).

Chiar dacă se aşază în faţa vieţii ca la un pro-
hod („ne oprim nehotărâţi în faţa vieţii/ cu lu-
mînările aprinse în mîini“, scrie poetul în Unde
mergem în noaptea asta), Va lentin Talpalaru
lasă, uneori, impresia că „stoarce“ poezia dintr-
o durere sau o „imensă dezamăgire“, din obo-
seală ori dintr-o singurătate în care „bălteşti cu
ochiul în lacrimă“ şi, încă, din nostalgia unei noi
naşteri pentru o altă viaţă şi o altă memorie, în
căutarea unui chip pe care „nu l-am văzut nicio-
dată“; de fapt, ceea ce sal vează poemele cu
această temă de la monotonie este legătura
naşte rii cu moartea, liantul fiind improbabilul
„suflet“, cîteodată, cu o topografie fixă - are chiar
şi „debarale“ -, alteori, în sugestie şi metaforă.
Nașterea şi moartea sînt teme care se adună în
figurile lirice ale pruncului şi seminţelor, ca o
promisiune care (nu) se va ţine, însă, pentru o
fiinţă care nu mai are loc nici în „dulapul copilă-
riei“: dar nici seminţele, cum se vede: „Nu mai
avem lumină/ în care să învelim seminţele/ şi le

culcăm goale în pămînt./ Ultima pe care am găsit-o/ era din celă-
lalt an, jumătate putredă,/ ameste cată cu pleavă şi mahorcă încît/
nici nu era aşa vie/ iar seminţele celelalte făceau nazuri:/ ba că vor
scoate guşteri/ ba că vor urca în spinarea melcilor/ şi vor trece pî-
rîul/ în curtea lui Anisim/ care se zice că are o icoană/ făcătoare de
lumină/ din care ia pe fu riş şi popa./ De, bîrfeau şi ele, seminţele/
dar nu cu răutate şi/ pînă la urmă se mulţumeau/ cu lumina de la
lumînările/ uitate pe mormintele răposaţilor,/ Sunt fel de fel de se-
minţe:/ de case, de garduri, de uşă,/ de plîns ori de rîs, de molimă,/
de vădană, de spaimă/ şi de multe ori se amestecă/ şi cresc alan-
dala/ încît negustorii de seminţe ocolesc/ tîrgul în care/ niciuna
nu se poate mînca/ sau mirosi măcar/ aşa cum ai mirosi o bucată
de timp/ pe care nu poți să-l îmbraci/ pe sufletul gol./ Dar soarele
- veţi întreba/ el nu poate face scutec de lumină/ sau aşa, un fel de
garanţie pentru cînd/ nu va mai fi, pentru că,/ ne spune el,/ oricît
ar vrea să crească însuşi/ în miezul seminţelor/ să se odihnească în
ele/ să-şi facă livada lui de aur/ nu poate descleşta mîinile/ celor
care le pun/ cu tot cu degete cu tot cu casă cu/ gard cu nevastă şi
prun ci/ pentru că nu pot încolți/ decît împreună“ (Nu mai avem
lumină).

Fluviul Lethe de pe Strada Măicuţa
ioAn HolbAn

���



www.revistaneuma.ro
Cartea de etnologie 74

Nr. 7-8 (21-22) � IULIE-AUGUST  2019

C
âţi dintre tinerii de azi mai ştiu ce înseamnă portul po-
pular? Câţi mai cunoaştem cu câtă trudă, amestecată
cu sentimentul de dragoste şi nerăbdare, lucrau buni-
cile noastre la războiul de ţesut în lungile nopţi de

iarnă, pentru a termina hainele pentru membrii familiei în timp
util pentru sfintele sărbători? Femeile se întreceau în arta cusutu-
lui, iar modelele erau ţinute în secret, până în momentul în care, în
ceas de preznic, hainele erau etalate în faţa tuturor consătenilor la
biserică, sau la jocul din sat. Costumul naţional este purtat astăzi
de puţini oameni din lumea satului. Dacă vom şti cum să ne valo-
rificăm cultura populară, cu siguranţă aceasta ne va aduce o mul-
titudine de turişti străini în pensiunile agroturistice din România. 

Cunoscută pentru promovarea portului popular năsăudean
nu doar în ţară, ci şi peste hotare, în locuri importante de pe acest
golb, până departe peste Ocean, Virginia Linul deschide o nouă
filă în cercetarea etnologică actuală prin monografia „Portul popu-
lar năsăudean. Origini, valori, evoluţii – din istoricul veşmintelor
din Ţara Năsăudului – secolul XX”, apărut la Editura Şcoala Arde-
leană. Născută şi crescută într-o familie de meşteri, moştenirea
mergând mai departe, de la mamă la fiică şi la nepoată, toate
purtând acelaşi nume – Virginia Linul – cercetătoarea vorbeşte
aplicat despre evoluţia portului popular, care este un domeniu fa-
miliar şi accesibil, punându-l în valoare, prin conturarea unei ima -
gini cât mai clare a costumului năsăudean, pornind de la cerce- 
tarea rădăcinilor sale istorice, pentru a pune accent pe evoluţia,
încercând, astfel, a releva şi elementele de noutate, apărute în ul-
timele decenii ale secolului trecut și chiar la începutul mileniului al
treilea.  Cercetarea etnografică  este însoţită de un studiu socio-
logic riguros, rezultatul fiind fructificat prin susţinerea doctoratu-
lui în istorie la Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie,
Relaţii Internaţionale, Ştiinţele Politice şi Ştiinţele Comunicării,
susținând teza de doctorat cu titlul: “Din istoricul veşmintelor din
Ţara Năsăudului – secolul XX”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr.
Ioan Godea. Parcurgând etapele  de la știința confecționării fiecărei
piese de port la cusăturile decorative ale acestora, care le conferă
particularități de mare diversitate, Virginia Linul a făcut pasul spre
cercetare aprofundată, atât din pasiunea cunoașterii, cât și din
convingerea că valoarea culturală a veșmintelor tradiționale poate
înnobila și epoca modernă, nu doar pe cele arhaice. A creat, în pro-
pria casă, un muzeu viu, în care costume de peste un veac se răs-
frâng în creația actuală, configurând o impresie comparată
profundă, cu impact educativ de autenticitate și evidentă valoare
artistică, asupra celor tot mai numeroși vizitatori, iubitori și purtă-
tori ai acestor simboluri de neam. Autoarea cărţii coordonează o
veritabilă manufactură, în care meșterii locali dau viață pieselor
din componența costumului popular traditional, promovate apoi
la evenimente naționale și internaționale: ateliere și târguri,

Portul popular, 
de la cusutul tradiţional 

la kitsch-ul din magazine
sau sufletul meşterilor

versus maşinării  
Menuţ MAxiMiniAn 

Învins, dar nu ucis, într-o relaţie complicată cu alteritatea,
cu sine şi cu lumea, poetul se întoarce pe strada Măicuţa, în
fapt, topos-ul, centrul energetic al literatu rii lui Valentin Tal-
palaru: e strada naşterii şi morţii, dar, mai ales, un spaţiu poe-
tic al jocurilor suprarealiste cu limbajul şi realul (de)format de
întîlnirea fatală cu minunata zînă a surpării, „mică şi strîmbă,
ştirbă şi neagră“: o poveste care se fixează într-un dialog al co-
pilului cu bătrîna, amintind de celebre texte (şi imagini) su-
prarealiste: „«Mîine am fost la rîs» -/ spune copi lul bătrînei/
care păzeşte un hoit de pisică/ să nu intre în cămară./ «M-am
degetat şi m-a durut» spune/ bătrîna are degete de sticlă afară
de cel mic/ care e mai luminos/ şi pe care îl mănîncă la urmă./
În cămară cresc cireşe/ care se fac mari/ şi merg la şcoală./ Co-
pilul şchioapătă în urma lor. /Cîte unul iese din rînd/ şi-i în-
dreaptă paşii./ Pe unul îl pune invers/ pe celălalt îl rupe în
două -/ poate cine ştie e nevoie de el/ cîndva./ «Eu ştiu să
merg pe lu mină» - spun - şi chicotesc./ Ei ies iar din rînd/ şi
sting lumi na. Nu de tot,/ atît cît să nu văd pe nimeni/ să nu
mă pot feri/ de locul unde sunt aruncate/ jumătăţile de urmă/
care nu mă mai încap/ şi unde totul este din vina cuiva./ Iar
iese cîte unul din rînd/ şi se ascunde în următorul/ iar ultimul
se numără pe sine./ Eu îmi privesc nedumerit paşii/ atît de în-
curcați încît/ nu mai ştiu dacă mă îndrept/ din moarte spre
naştere“ („Mîine am fost la rîs„). Strada Măicuţa se înfiinţează,
prin cîteva figuri lirice memorabile, în acelaşi registru supra-
realist, fiecare cu povestea sa (Anisim, în curtea căruia, trec,
peste pîrîu, seminţe pe spinarea melcilor, Ivan, poreclit Bala-
mut, băiatul lui Chiric poreclit Cîzea, moş Trifan care „îşi plînge
copiii pe care/ nu i-a avut/ îneît a ajuns să nu mească/ pomii
din curte cu numele lor/ şi merii şi perii/ se pregă tesc de
botez„, bătrînul care „pierduse o mînă/ şi aştepta să-i crească
la loc/ muind zilnic ciotul în apa iazului din carte“, mica Afimia
care „nu ştia nicio rugăciune, cînta/ un cîntec de leagăn/ şi
norii îşi dădeau coate/ şi se îmbrînceau/ să o vadă mai bine“);
în sfîrşit, strada Măicuţa e o scară a lui Iacob, pentru că, iată, în
capătul ei aşteaptă îngerul şi se strecoară „pe furiș timpul“, pî-
rîul leneş e un alt fluviu al uitării şi al trecerii din viaţă în
moarte (cu Charon, în figura băiatului lui Chiric care „Seara
rîdea el de noi şi/ se dezbrăca pe malul pîrîului:/ «Hai treceţi,
eu nu am treabă cu moartea./ Puteţi alege dacă vă înecaţi/ de
bunăvoie sau/ pentru că aşa grăit-a Zarathustra»„), iar cerşeto-
rii, vara, intră în „raiul promis“ pentru a culege de acolo colbul
sfinţilor, într-un tablou liric antologic: „Vara este anotimpul
cerşitului./ Pe stradă se adună copii şi vrăbii/ bătrîni şi muieri
cu broboada la gură/ cîinii scheaună întruna/ poftind la ştir şi
lobodă./ Atunci este destul soare/ şi ploaia e strînsă cu grijă
pentru la iarnă/ în loc de lacrimi -/ că cine mai are grija lor
atunci./ Este un dezmăţ de ierburi/ de-ţi vine să te întinzi/ pe
o cruce de zarzavaturi să-ţi ţintuieşti/ cu ţelină ochii şi să te
mirui/ cu hrean, să aghezmui nebunia străzii/ cu pămătuf de
leuştean./ Preotul e şi el mai blînd şi iertător;/ nu mai vînează
păcatele noaptea prin/ cotloane le întunecate ale uliţelor/ şi
dă raţie dublă de împărtăşanie./ Atunci toţi intră măcar pen-
tru o zi/ în raiul promis şi îşi fac o idee./ Doamne, cerşetorii
străzii, împăraţii străzii/ dăruiţi cu soare, cu ploaie, cu colbul/
acela divin pe care sfinţii/ şi-l iau de pe strada Măicuța/ pen-
tru aură...“ (Vara este anotimpul cerșitu lui).

Strada Măicuţa şi Delta lui Rodion sînt spaţiile lirice unde se
identifică un poet a cărui cotă la bursa valorilor estetice ale li-
ricii noastre de azi creşte cu fie care carte.
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demonstrații, conferințe și workshop-uri, emisiuni radio și TV. Din
acest palmares, menționăm proiectul 100% RO al designerului
Philippe Guilet, o colecție de modă bazată pe motivele tradiționale
din costumul popular românesc și a cărei paradă s-a organizat la
Ambasada Franței din București, dar şi la Paris. 

În prefaţă, dr. Filofteia Pally, expert naţional în etnografie şi
artă populară din România, cercetător ştiințific, director general la
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti  spune despre Virginia
Linul că este un “ veritabil cercetător în etnologia românească”, iar
cartea “cuprinde, dincolo de contribuţia de cercetare personală
pe un vast areal etno-cultural, Ţara Năsăudului, un însemnat
dicţionar de termeni locali, care definesc operaţiuni specifice, ac-
tivităţi care, astfel rostite, ar fi inaccesibile cititorului interesat de
fenomenul etnografic al evoluţiei unei tradiţii inegalabile – por-
tul năsăudean –, gen de creaţie care a marcat istoria ţinutului. În-
treaga contribuţie ştiinţifică, originală şi fundamentală pentru
cunoaşterea valorilor naţionale, este, în mod inspirat şi compe-
tent, integrată într-o analiză profundă şi responsabilă faţă de
efectele inevitabile ale racordării noastre în universul culturilor
lumii, cu referire directă la posibila diluare a specificului identitar,
la alunecarea într-o matrice confuză a unei aculturaţii devasta-
toare, cu consecinţe pe termen lung şi ireversibile. Tocmai acest
aspect dă prinosul unei gândiri profesioniste, duse la nivelul re-
sponsabilităţii şi a asumării de soluţii care se pot dovedi eficiente,
nu doar în cazul acestei zone, ci şi la nivel national” (p.7). La rân-
dul lui, prof. univ. dr. Nicolae Panea spune: „cartea doamnei Linul
este traversată de o dublă tensiune: prima, a recuperării, a doua,
a completitudinii”(p.9), apreciind munca depusă de autoare, doc-
umentarea minuţioasă, efortul descriptiv şi pasiunea cu care a
fost realizată această sinteză. 

Nucleul lucrării este descrierea amănunţită a elementelor de
port popular folosite în secolul XX, dorind a realiza o radiografie di-
acronică şi sincronică a veşmintelor din Ţara Năsăudului, având
scopul pragmatic de a identifica soluții și direcții de perspectivă,
privind păstrarea și confecționarea costumelor populare din zonă,
motivarea tinerilor pentru a se implica cu responsabilitate în păs-
trarea şi transmiterea mai departe a valorilor strămoșești, în culti-
varea, protejarea şi promovarea culturii și civilizației tradiționale.
Sunt aduse şi informații despre viața cotidiană a comunităților
năsăudene și despre motivațiile obștești și individuale pentru păs-
trarea unor simboluri sociale și culturale românești.  “Doar viitorul
va putea aprecia dacă eforturile noastre de cercetare, conservare,
protejare şi promovare au avut sau nu rezultatul scontat” ( p.20)
spune etnologul. Structurată în cinci capitole, cartea surprinde de
la cadrul teoretic şi conceptual la reperele istorico-geografice,
meşteşuguri, dar şi evoluţia veşmintelor năsăudene. Aflându-ne
între promovarea tradiţiei şi noile mode, între costum şi veşminte,
Virginia Linul aduce argumente în ceea ce priveşte moda aflată
într-o permanentă schimbare, care “afectează, probabil, în cea mai
mică măsură, pe lângă uniforme, costumul ceremonial (veşmintele
religioase) şi pe cel tradiţional, deşi ultimul secol a înregistrat sufi-
ciente influenţe, chiar şi în această zonă” ( p.28).

Traseul metodologic are ca punct de plecare definirea con-
ceptelor (veşminte, haine, îmbrăcăminte, modă, costum, costum
tradiţional şi port popular), urmat de o istorie a costumului tra -
diţional românesc, ajungând la specificul meseriilor şi al meşte -
şugurilor legate de producerea materiilor prime şi confecţionarea
costumelor propriu-zise, apoi, definind şi analizând materialele
folosite (cânepa, inul, lâna, blănurile, pielea și părul animalelor),
detaliind toate etapele de producţie, până la analiza croielilor, a
tipurilor de ornamente şi a semnificaţiei fiecărui element finit din
costumul popular, dar şi a ansamblului rezultat, într-o analiză di-

acronică, fără a excepta privirea sincronică asupra costumului
tradiţional şi a altor tipuri de costum cu evoluţii paralele. Cercetă-
torul a ales ca instrumente pe lângă studierea bibliografiei de spe-
cialitate interviul non-dirijat cu meşterii populari, anchetele şi
chestionarele realizate cu ajutorul unor informatori din zona la
care facem referire, fotografierea şi analizarea fiecărui element de
port popular.

În carte se vorbeşte şi despre uniforma grănicerilor - 1762
(cuprindea următoarele piese: ceacou (un fel de chipiu mai înalt),
guler,  veston verde, pieptar din stofă ţărănească, pantalon alb,
încălţăminte,  raniţă,  cartuşiera era purtată pe o curea semilată)
care a fost influenţată şi a influenţat portul popular (cămaşă din
pânză de in sau cânepă, cu pocmeţi (manşete) la mâneci, pieptar,
tunică din pănură neagră sau sură, suman din pănură neagră,
pălărie din pâslă neagră, opinci din piele de vită tăbăcită, cizme
din piele). Este drept că schimbările de structură a costumului băr-
bătesc au avut ca scop uniformizarea și imprimarea unor carac-
teristici ale vieții cazone şi în viaţa civilă. Îmbrăcămintea și încăl- 
țămintea bărbaților au fost adaptate și transformate, din costum
popular în costum militar, însă croite și colorate uniform.

Iubesc şi eu satul traditional şi mă doare când văd că tradiţia
dispare. Meşterul popular Floarea Cosmi este ultimul opincar.
Ageră la vorbă, dar şi la lucru, ţăranca noastră munceşte la opinci
de când se ştie. Înaintaşii noştri au plecat în opinci spre Europa şi
au câştigat respectul europenilor. Badea Cârţan a rupt patru
perechi de opinci pentru a ajunge pe jos la Roma. Obosit şi
aproape desculţ a adormit lângă Columna lui Traian, făcându-i pe
trecători să exclame: „A căzut un dac de pe Columna”. Atât de mult
semăna Badea Cârţan la înfăţişare şi port cu strămoşii săi. Astăzi, nu
mai mergem în opinci spre Europa, şi nici măcar pe jos spre mar-
ile capitale europene, însă ar trebui să rămânem cu tradiţiile noas-
tre strămoşeşti, promovându-ne, astfel, identitatea naţională.“Erau
timpuri când opincile erau la mare căutare“, spune nostalgica lelea
Floare. Anii au trecut şi revoluţia industrială în domeniul încălţă -
mintei a restrâns mult activitatea breslei. Astfel, meşterul nostru a
fost nevoit să caute surse suplimentare de venit. Pentru a câştiga
mai bine, s-a orientat şi s-a specializat şi într-ale artizanatului popu -
lar, lucru ce l-a făcut să cutreiere ţara la diferite târguri şi manifestări
populare, mai mult truda fiindu-i apreciată cu diplome şi premii.
Acum a rămas singur în meserie, majoritatea celorlalţi colegi opin-
cari fiind trecuţi în nefiinţă. „ Opincăria se va pierde, pentru că ni-
meni nu s-a mai îndemnat să o mai practice. Din păcate, Dum- 
nezeu n-a vrut să ne înzestreze cu prunci, pentru că poate aşa o
lăsam şi eu moştenire“, regretă opincareasa. „Piaţa de desfacere“
cea mai bună a rămas comuna Zagra, în rest opincile nu prea mai
au căutare. „Vindem tot mai puţin, dar nu mă las. Asta o să fac până
o să închid ochii!“, s-a arătat hotărâtă mesterita. Astăzi, opincile
sunt purtate mai puţin de ţărani şi mai mult de artiştii pe care-i ad-
mirăm pe scenele ţării. La fel se va întîmpla şi cu portul. Trebuie să
spunem da pentru portul nostru, cusut cu migală de femeile pri-
cepute din satele noastre şi nu pentru kitsch-urile din marile maga -
zine ! M-am şocat să văd „ii“ ce le poţi lua la kilogram dacă vrei!
Sunt în cele mai cunoscut supermarketuri, ca să fie pentru toţi ! Ce
calitate proastă, ce copii ieftine ! Unde e sufletul celei care zile în-
tregi lucrează la o cămaşă, că doar maşinăriile ce fac ia în jumătate
de oră nu au suflet ! Dacă tot iubim tradiţiile să ne îmbrăcăm ca la
noi acasă, cu cămeşa autentică ! Să dăm o şansă femelior noastre
în faţa invaziei.

Câţi mai cunoaştem uneltele şi instrumentele necesare pen-
tru tors şi țesut: cujeici, fuse, răşchitoare, coconeţ, vârtelniţă, urzoi,
stative, suveici, sucale, ţevi, meliţe şi piaptăne ? Dar despre tipurile de
ornamente folosite (geometrice, florale, zoomorfe) sau  culorile
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predominante ( roşu, albastru, verde, galben, maro, violet, dar și
negru și alb)? Mai ştim ce ţeseau bunicile noastre (pânză,
cingeauă cu alesături, draperii, fețe de masă, merindare, funduri
de pernă, cergi, vernici sau cenuşare din bumbac, cânepă sau in, iar
din lână țoluri, cuverturi, procuțe, păretare, fețe de masă, pănură,
traiste) ?  

Cel mai cunoscut şi spectaculos element al costumului popu -
lar, devenit brand al judeţului Bistriţa-Năsăud (penele de păun
fiind aşezate şi pe semnul de intrare în judeţ) este clopul cu pană
de păun, purtat de bărbaţii tineri, neînsuraţi, la sărbătorile mari, la
nunţi şi când mergeau lătureni în alte sate. Obiceiul purtării penei
de păun cu mai multe rânduri a apărut, în urmă cu circa 100 de
ani. Leon Jora, ultimul meşter popular care ştia să aşeze penele
pentru clopul cu păun, a trecut, şi el, la cele veşnice. Sălăuanul
lucra cu seriozitate pentru ca cei care purtau clopul cu păun să fie
admiraţi de o lume întreagă. Făcea roţi de păun cu 3, 5 sau chiar
7 rânduri şi lucra mai mult de o zi pentru a aşeza penele aşa cum
trebuie. În Salva era, în trecut, un adevărat atelier, unde mai mulţi
meşteri populari făceau această meserie, pentru că toţi feciorii
de pe Valea Someşului purtau clopul cu păun, iar acesta avea
până la şapte rânduri, în funcţie de starea materială a feciorului.
Fiecare fecior îşi ştia locul în societate, astfel încât dacă erai mai
necăjit, nu purtai şapte rânduri pentru că te râdea întreg satul.
De altfel, nici nu îţi permiteai să cumperi un asemenea clop.
Astăzi, un asemenea clop se vinde între 600 şi 2000 lei, în funcţie
de câte rânduri cu pene are roata. Clopul este confecţionat
dintr-o sfofă de culoare neagră, pe care apoi este aşezat evan-
taiul din pene de păun, legate între ele cu ceară în mai multe stra-
turi. În zilele noastre, nimeni nu-şi mai răpeşte din timpul preţios
pentru a duce mai departe un asemenea obicei, preferând să
câştige banii într-un cu totul alt mod. Într-un clop cu şapte rân-
duri intră aproximativ 700 de pene de păun, adică penele de la
şapte păuni. Erau vremuri când în Salva aproape în fiecare
gospodărie era un păun şi o păuniţă, iar oamenii îşi dădeau
penele pentru confecţionarea acestor clopuri cu păun. Astăzi,
foarte puţini mai au păuni în curte. În vatra satului, păunul era
purtat de feciori până la căsătorie, iar apoi pana se aşeza în lada
de zestre pentru generaţiile următoare, rezistând câteva decenii.
De asemenea, nu se purta păunul în Postul Sfintelor Paşti şi în pe-
rioada de iarnă. Clopul cu păun era purtat alături de pieptarul cu
ciucuri, făcut tot de Leon Jora, doar la sărbătorile satului şi nu în
ţinuta de zi cu zi. De asemenea, nu-l purtau copiii, cum se face în
zilele noastre, ci odată cu intrarea în joc şi asumarea statutului de
fecior. Se pare că împodobirea clopului obişnuit cu pene de păun
provine de la modelul coifului roman, care avea la baza calotei
ornamente din pietre preţioase, continuate cu o creastă longitu-
dinală în care se fixau pene colorate, în funcţie de armă şi gradul
militar. După culoarea penajului şi forma acestuia, ostaşii erau re-
cunoscuţi uşor în orice împrejurare. Portul popular al tinerilor de
azi e oarecum diferit de cel al tinerilor din trecut, care era con-
fecţionat după sezon, din pânză de casă, din pănură de lână dată
în piuă pentru a se îndesa, din care se confecţionau suma-
nele,(ceoarecii şi obielele pentru opinci). Astăzi, tinerii nu mai
prea îmbracă costumul popular decât la serbările şcolare, şi
atunci cu mare greutate, căci hainele acestea sunt din ce în ce
mai incomode. Cămăşile femeilor erau „peste cot”, cu alesături „în
cruci”, „în păşituri”, cusute „pa dos”, „alesă cu mărgele”, „nevedite”
şi trase în „ceară” (război de ţesut). Fetele aveau de obicei „şâr” şi
pe umăr, iar la mâneci „cipcă”. Bărbaţii purtau cămaşă cu guler pe
care erau alesături cusute sau alese cu mărgele. Feciorii aveau
„şâr” atât la guler cât şi pe umeri, la mâneci şi pe poală. La capă-
tul poalei era cusută „cipca”. Vara se purta “pantaloni”pe picior”,

confecţionaţi în „ceară”, „în patru iţă” şi „izmene largi”, iar iarna se
purtau cioareci din pănură. În picioare aveau cizme sau opinci.
Curelele (brâiele) erau din piele. Unii mai înstăriţi purtau brâu
cusut cu mărgele şi clop cu păun în zilele de sărbătoare. Ceilalţi
purtau brâu simplu din piele şi clop simplu „de păr” îngrădit cu
„bertiţă” din mărgele şi „bumbuşte”. Cei care se căsătoreau nu mai
aveau dreptul să poarte bertiţă. Pieptarele erau fie cu ciucuri, fie
brodate cu cunună. Poalele femeilor se confecţionau din pânză
de casă. Zadiile se ţeseau în „ceară” în diferite culori, fie din lână,
fie mai nou, din „şar” (fire sintetice). Existau două tipuri de zadii:
„soţâi” (perechi) şi cu şurţ. Acesta era uneori din postav pe care se
brodau manual diferite forme. Pieptarele erau „alese cu mărgele”
sau brodate în mătase „cu cunună”. Frânghiile cu care se legau za-
diile se confecţionau tot în „ceară” din care, pe lângă altele nu lip-
seau culorile tricolorului românesc. Femeile aveau în picioare
opinci iar în zilele de sărbătoare şi duminica purtau papuci din
piele. Portul ţărănesc actual al tinerilor este mai bogat în brode-
rie, trăsăturile esenţiale fiind foarte bine păstrate. Fetele poartă
„clop subţire” iar unii feciori clop cu păun. În picioare nu se mai
poartă opinci decât într-o foarte mică măsură şi în special de cei
în vârstă. În timp, portul din zilele de lucru a fost înlocuit cu ele-
mente de îmbrăcăminte cumpărate din comerţ, acestea fiind mai
practice şi mai uşor de procurat. Despre veşmintele care au în-
locuit portul popular Virginia Linul spune că “fie cumpărate din
magazine, fie lucrate de croitoresele din fiecare sat. Femeile
năsăudene purtau fuste simple, încreţite în talie, din diftină, doc
şi alte stămburi, cu imprimeuri florale destul de fad colorate, cu un
şurţ (şorţ) purtat în faţa fustei, pentru a o proteja în timpul lucru-
lui şi bluze, la fel de simple, peste care, în zilele mai friguroase,
purtau pulovere tricotate sau croşetate. Mai târziu, au apărut şi
materialele din fibre sintetice, precum tercotul sau tergalul, foarte
căutate şi apreciate, fiind noi şi la modă. Bărbaţii purtau pantaloni
negri, în general, din diverse stofe şi cămăşi cumpărate, din dif ti -
nă sau finet, uni, în dungi sau în carouri, cu pulovere sau clasicul
sacou pepit. La copii, era reprodusă, în mare măsură, costumaţia
părinţilor, de multe ori, hainele fiind cumpărate sau lucrate mai
largi sau mai lungi, pentru a le putea folosi o perioadă mai în-
delungată” ( p.149).  Dacă vorbim despre prezent, trebuie să re-
marcăm o evoluţie a veşmintelor care au inspirat case de modă
de la Paris, Milano sau Londra. Din păcate, iile noastre făcute ma -
nual concurează cu fabricile în China, India sau în alte ţări, unde
costurile de producţie sunt şi mai diminuate.

Lada de zestre a năsăudenilor nu a fost vândută, nici uitată, ci
păstrată, la loc de cinste, în casa dinainte. Virginia Linul luptă cu sis-
temul şi ne dovedeşte că se poate trăi frumos dacă pui meşteşu -
gurile populare la inimă. În casa-muzeu din centrul Salvei, hainele
vorbesc de la sine, ca într-o poveste a florilor câmpului de pe
cămăşile şi zadiile îmbrăcate cu mândrie de fetele şi femeile de pe
Vaile Sălăuţei şi Someşului. Ţara Năsăudului, “patria costumului
popular”, a intrat în istorie cu două recorduri mondiale: “Cea mai
mare mulțime de oameni îmbrăcați în costum tradițional” și “Cel
mai mare dans românesc tradițional”, omologate de Guinness
World Records, fiind implicaţi aproape 12 mii de oameni.

Proiectul editorial al Virginiei Linul este o piatră de temelie în
cunoaşterea portului popular năsăudean, unul dintre cele mai fas-
tuoase din lume, conturat, de-a lungul vremii, după priceperea şi
dragostea pentru cusut a ţărăncilor noastre. Deşi a evoluat (sau
involuat, după caz), cercetătorul ne arată că, în ceea ce priveşte
promovarea şi valorificarea acestuia, în momentul de faţă, lucrurile
merg pe un făgaş normal.
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D
intr-o dublă perspectivă, poet
și ese ist, Evelyne Maria Croi-
toru, fondator și editor al Plat-
formei de Comunicare Pu bli-

 că „ATITUDINI CONTEMPORANE”, prin care
promovează evenimente culturale, scriitori,
artiști, se înscrie în rândul autorilor notabili
ai epocii contemporane ce și-au propus să
recreeze poezia, să nuanțeze lirismul într-o
retorică modernă, proas pătă. În acest sens,
amintim volumele-i de poezie: Piloții de
vânătoare, Editura Vinea, 2011; Secretele
macilor, Editura Eikon, 2017; Piloții de vână- 
toare reeditat bilingv, română – engleză,
Editura Anamarol, 2017.

Acum, Evelyne Maria Coitoru, vine cu
un nou volum:  „O cafea cu tine”, Poezii, Edi-
tura Eikon, București, 2019. Coperta, ilus-
traţii grafice şi tehnoredactare – artist plas- 
tic Mihai Cătrună. Editor: Valentin Aj der.

Prospețimea creației rezonează ferm,
dezinvolt, veridic, în crezul său literar: „Va-
lorile, credințele mele își croiesc drumul cu
fiecare poezie, eseu, articol. Mărturisesc că,
în ceasul de taină, bucuria sau deznădejdea
izbucnesc în scris cu aceeași intensitate in-
fernală, totală, liberă… Trăirile mele le su -
pun mereu judecății prietenilor mei. Sper
din tot sufletul să vă aflați printre ei!”

Citindu-i poemele, trăim sub farmecul
cuvântului cu rol covârșitor în transmiterea
celor mai curate simțăminte. Stăpână pe
subtilitățile limbajului, Evelyne Maria Croi-
toru  reclădește, din propria-i perspectivă,
un nou univers uman și spiritual, dovadă a
legăturii puternice cu providența, din pos-
tura de individualitate raportată la un ideal
orfic.

Trăsături identitare fidelizează, afectiv,
transsubstanțierea: „albastrul cerului i-a de-
finit viața (…) A fost binecuvântată cu darul
feminității asumate și împlinite”, mărci ale
omului care știe că are de împlinit o datorie
sacră, ce o înnobilează.

Evoluția poetică a Evelynei Maria Croi-
toru este o reflectare a viziunii estetice, ple-
când de la experiențe de viață, la granița
dintre biografic și artistic. Temele funda-
mentale – dialogul cu timpul și cu viața,
arta nedisimulată, condiția creației și a crea-
torului, iubirea, fascinația istoriei, natura,
cunoașterea de sine, teluricul şi cosmicul
sunt cultivate şi în volumul O cafea cu tine,
al cărui titlu este omonim poemului: „Fă-ţi
timp/ să bei cu mine o cafea./ Ca mâine

vom porni/ către noi spaţii/ şi-om colinda/
străini prin constelaţii/ fără-a ne aminti/ ce-
am fost cândva.// Fă-ţi timp/ şi hai să po-
vestim de noi./ Să preţuim secundele
iubirii, şi să nuntim cafeaua,/ înseninând ca
mirii/ pe-al inimii altoi./ Mister divin/ stre-
coară ceaşca fină./ Ce vieţi a frământat?/ Şi
câte patimi nete zite-n tină/ adăposteşte
azi,/ când ni s-a dat!// Fă-ţi timp/ să bei cu
mine o cafea./ Poate-om putea păstra/ a ei
savoare,/ când fi-voi porţelan,/ tu, fulg de
nea,/ şi îmi vei picura/ a ta răcoare.” (o cafea
cu tine)

Depăşind nivelul clipei şi al realităţii
imediate, potenţialul creator al Evelynei
Maria Croitoru este în strânsă legătură cu
condiţionarea reciprocă a unor emoţii fun-
damentale şi complementare trăite prin
contemplaţia estetică: „Poetul singur este
inima/ eternă a simțirii.// Vâslaș printre/
false combustii,/ are adesea soarta/ nisipu-
lui spulberat/ de vântul deșertului.// Ra-
reori, firul își găsește/ locul în scoică./
Atunci luminează poetul.// Singurătatea îi
adâncește/ căderea în libertate.” (Singu -
rătatea poetului)

Nimic nu poate fi determinat o dată
pentru totdeauna, pentru că nici realitatea
nu este singulară. Doar ei, poeţii, experi-
mentează, reliefează, sporesc, pe fundalul
unui univers spiritualizat, revelează  alte
potenţialităţi originale, avanscena făgă -
duită eternităţii:  „Poeții, trubaduri/ ai ne-
antului,/ scotocesc/ în măruntaiele cărți- 
lor/ și-n adierea nopții/ măsurând/ cu pasul
silabei/ printre vii și morți/ spațiul gându-
lui.//  Odată ascunși/ sub plapuma ierbii/
ascultă deslușit veșnicia/ în făgăduința ne-
muririi.” (Făgăduința nemuririi)

Cine nu a cunoscut fascinaţia cuvântu-
lui, nu poate înţelege nici devenirea meta-
forei, în acord cu  prospeţimea inte grantă
a eului poetic de dincolo de durată, nici cu-
cerirea daimonului, în eterna scurgere a tu-
turor amănuntelor de raportare la rela ti-
vismul naturii umane: „Poeţii/ nu uită mira-
rea.// Culegători/ în adânc,/ ei simt/ bogăţia
din veacuri.// Păstori de speranţe,/ îşi îm-
prumută/ sufletul naturii,/ caută popas/ în
ritmul vremii/ de dincolo de ei.// Apoi,
înzăpezesc/ călătorind durerea/ în zbuciu-
mul lumii.// Poeţii nu trădează/ niciodată.”
(Poeţii)

Metamorfoza structurilor dispută vo-
caţia lirică într-o construcţie scurtă, dar

densă, concentrată. Interiorităţi profunde
creează relaţii noi între cuvânt şi trăire,
nebănuite arcane ale  poeziei: “Poeţii sunt
pleoapele focului/ atinse de căderea serii/
în lumea cotropită/ de umbre,/ din lampa
ce arde/ hotarul amurgului.// Poeţii cresc
precum şoimii,/ În cuiburile înalte/ îşi află
adăpost.// Plutesc/ pe aripa lumii,/ săge-
tând din înălţimi/ iadul de vrăbii.” (Precum
şoimii)

Descoperindu-se propriei sale conşti-
inţe, subiectivitatea se transcede pe sine,
transferă nemijlocitul în impersonal, parti-
cularul în general. Poetul, în demersurile lui
creatoare, îşi făureşte opera, dar şi opera,
prin unitatea sa, îşi defineşte poetul: “Poeţii
sunt/ fructele stelelor/ scuturate din frunze
de nori.// În dialog cu cerul/ luminează pă -
mântul,/ îşi poartă cuvintele - / seminţe,/ în
pântecul/ vântului.// Poeţii/ sunt fructele/
stelelor.// În nopţile negre/ suntem orfani.”
(Fructele stelelor)

În afara creaţiei, poetul nu poate fi nici
pasiunea de a construi, nici sensul imaginii
lucrurilor văzute şi nevăzute, nici exerciţiul
de reflectare asupra unor întâmplări unice.

Ipostaza poetului plecat “dincolo”, este
un poem dedicat lui Ciprian Chirvasiu, o
percepţie cu iz mitic a trecerii labirintice din
viaţă spre limanul făgăduinţei, recurgând
la mai multe sfere senzoriale; acumularea
de imagini, de la simplu la complex, sub
“ochiul transcendent” (ca un aparat de fil-
mat), precede acustica unei teogonii acu-
mulată în sunetul de toacă: „Zi tristă.
Furtună./ coame gri de nori,/ ca-n vremea
în care/ potopul a topit ale lumii hotare./
Tunet./ A tresărit poetul? (Bradul tânăr)

Rostiri revelatoare pentru poet şi poe-
zie reconfirmă vocaţia lirică a Evelynei
Maria Croitoru; volumul „O cafea cu tine”
este o reală izbândă literară prin forţa de
sugestie şi de sensibilizare a limbajului.

Nebănuite arcane ale poeziei
nicolAeTA MileA
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C
onstantin Cubleșan, scriitor polivalent – poet, prozator,
dramaturg, critic şi istoric literar – ne propune „un ghid de
lectură necesar”, Memoriile memorabililor, Editura Junimea.
Colecţia „Memoria clepsidrei”. Coordonatorii colecţiei:

Viorel Dumitraşcu, Lucian Vasiliu. Tehnoredactare şi copertă: Cezar
Baciu.

“Un cuvânt înainte”, succint, dar foarte dens, lămureşte speciile
considerate drept paraliteratură, încă din secolul al XVIII-lea,
exemplifică de la paşoptişti încoace, tipuri de creaţie – jurnale, memorii,
corespondenţă – şi aduce în prim plan nume care au impus genul: Ion
Ghica, Titu Maiorescu (relaţia cu Mihai Eminescu).

Pentru a nu rămâne risipite prin paginile revistelor în care au fost
publicate, eseurile, 35 la număr, sunt adunate de autorul lor, Constantin
Cubleşan, în „Memoria memorabililor”, imagini – etalon ale autorilor:
Gabriela Adameşteanu, Florenţa Albu, Valeriu Anania, Nicolae Balotă,
Maria Banuş, Aurel Baranga, Mihai Beniuc, Ana Blandiana, Leo Butnaru,
Nina Cassian, Neagu Djuvara, Petru Dumitriu, Niculae Gheran, Mircea
Radu Iacoban, Gelu Ionescu, Gabriel Liiceanu, Monica Lovinescu,
Norman Manea, Adrian Marino, Dumitru Micu, Ion Negoiţescu, Virgil
Nemoianu, Ecaterina Oproiu, Octavian Paler, Petre Pandrea, Edgar
Papu, Miron Radu Paraschivescu, Ioana Pârvulescu, Andrei Pleşu,
Dumitru Popescu (Dumnezeu), Titus Popovici, Marin Preda, Ion D.
Sârbu.

Titlurile sunt deosebit de sugestive pentru aria de semnificaţii a
“memoriilor” fiecărui autor, fie că rememorează “evenimentele im -
portante ale vieţii atâta vreme cât ele sunt încă proaspete în aducerea
aminte”, Un trecut apropiat, Gabriela Adameşteanu, fie că este
denumirea omonimă unui jurnal, Zidul martor, Florenţa Albu, fie că
reflectă un moment dur din existenţa protagonistului, Prin tenebrele
temniţelor comuniste, Valeriu Anania, ş. a.m.d.

Citindu-le, constatăm că este evidentă imparţialitatea criticului
literar, în aprecierile confraţilor de cuvânt, nuanţările obiective, echili -
brate. „La vârsta seniorială, pe care chipul nu i-o trădează –
con sem nează pe coperta a IV-a Iuliu Pârvu – Constantin Cubleşan pare
unul dintre cei mai în formă scriitori clujeni ai momentului.”

Pentru eseul Idei, fapte, emoţii, trăiri integrale, Constantin Cubleşan
foloseşte Caietul albastru al lui Nicolae Balotă, versiunea ediţiei din
2007, apărută la Bucureşti, Ideea Europeană, două volume, în seria
“Ediţii definitive”

Dar până când să vadă lumina tiparului, Caietul albastru al lui
Nicolae Balotă îşi are şi el odiseea lui. Despre abandonarea lui într-un
tren oprit pe traseul Cluj-Bucureşti, despre drumul întortocheat şi
misterios, de recuperare, până să ajungă, după ani mulţi înapoi, în
mâinile autorului, despre “Jurnalul”, arestarea, condamnarea şi multe
alte stări trăite, scrie în caietul pe care, de nenumărate ori, îl ascunsese:
“Când ies din birou – scria la 16 aprilie 1955 – fie şi numai pentru câteva
clipe – după ce am notat ceva în caietul acesta, am grijă să-l pitesc sub
un teanc de cărţi sau reviste. Când lipsesc ceva mai mult, îl vâr împreună
cu cartea pe care o citesc sau hârtiile manuscrisului la care lucrez în
geanta burduhănoasă a Tatălui meu, pe care am luat-o în folosinţă.”

Constantin Cubleşan pune o întrebare esenţială: “De ce atâta
precauţine?” La o lectură atentă, aprofundată, răspunsul vine lămurind
o multitudine de aspecte, dincolo de imaginea generală, uşor rezu -
mabilă, de aspecte semnificative care leagă fapte şi întâmplări: „Pentru
simplul motiv că el, Nicolae Balotă, îşi consemnează impresiile de
lectură, observaţiile asupra stării societăţii, asupra ideologiei şi politicii
comunismului în România, relatări privind umilinţa familiei sale, relaţiile
cu prietenii de la Sibiu şi din Cluj, aprecieri asupra diverselor

personalităţi cu care intră în contact, pe care le cunoaşte şi le frec -
ventează, aspectele mizeriei morale şi materiale ale lumii încon- 
jurătoare ş.a.m.d.” Nicolae Balotă menţionează: “N-am scris niciodată
doar pentru mine (…) Am scris, deci, întotdeauna cu gândul ca aceste
file << intime >> vor fi odată publicate.”

Impresiile de lectură, comentariile, reflexiile exprimate sunt puncte
de plecare pentru conturarea aspectelor care impun o personalitate
complexă, liberă în gândire, demnă, curajoasă, puternică, pe care
tenebrele închisorilor comuniste a întărit-o, nu a înspăimântat-o.

La polul opus, a fost Maria Banuş - sinceră şi duplicitară (Însemnările
mele: vol. I, 1927 – 1944; vol. II, 1945 – 1999), fundamental îndatorată
politicului, după reţetarul  metodei realismului socialist.

Eseul Ratarea prin succes priveşte circumspect, şi pe bună dreptate,
aspecte din viaţa şi activitatea literară a lui Aurel Baranga, dramaturgul
cu o “consistentă doză de oportunism” în piesele sale. Autorul însuşi
recunoaşte: “Teatrul n-are obligaţii didactice (…) teatrul are altă datorie:
să fie o mărturie vie a vremii, nu o copie, ci un testimoniu al epocii: faţa
ascunsă a lumii”. Identificăm aici crezul literar pe care-l va aplica în
opera ce a răspuns comandamentelor epocii. Succesul de moment al
operei nu i-a asigurat niciun merit literar – artistic peste timp.

Anii copilăriei, apoi ai tinereţii şi ai maturităţii depline îi evocă în
pagini memorabile, dar şi aici recunoaştem, în unele dintre ele,
influenţa partinismului politic.

Haosul dintr-un suflet agitat aduce, în prim plan, un scriitor contro -
versat în epocă, Mihai Beniuc, uşor de recunoscut printr-un vers
celebru: Toboşar al timpurilor noi. În memorialul editat de către Ilie Rad:
“Însemnările unui om de rând. Pagini de jurnal şi memorii (1965-1969;
1971; 1974), îşi exprimă cu fermitate apartenenţa politică: „Sunt
comunist şi voi continua să rămân comunist, la fel de comunist ca
totdeauna.”

Activitatea lui literară şi obştească sunt readuse în prim-plan în
completarea volumului de memorialistică: Sub patru dictaturi (1940-
1975), reeditat de Ion Cristoiu şi Mircea Suciu (Bucureşti, Editura “Ion
Cristoiu”, S.A., 1999).

Constantin Cubleşan, pornind de la mărturisirile lui Mihai Beniuc,
„privitoare la destinul său literar şi ştiinţific, la ascensiunea ca şi la
decăderea sa, nu mai puţin spectaculoasă”, constată că „E, aşadar, un
fals jurnal întrucât totul, sau aproape totul e rememorare, mai ales
privitor la anii de tinereşte”.

Aproape în tot ce a înfăptuit i se poate aplica propria-i judecată:
“Toţi marii oameni politici sunt nişte laşi fără egal (…) Toţi marii
politicieni sunt nişte criminali înrăiţi. De când e lumea aşa e. Atenţie!”

În  Memorii, Amintiri, Confesiuni aflăm despre publicistica Anei Blan -
diana, din volumul sub un “generic programatic”, Fals tratat de
manipulare (Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, demn de tot interesul:
“atât pentru partea strict eseistică, de comentarii ale evenimentelor
politice din anul revoluţiei şi mai ales după, cât şi prin confesiunile
scriitoriceşti, dublate de numeroase inserte memorialistice.” 

Autoarea, iniţial, nu a avut intenţia de a face memorialistică, dar
stilul în care aduce, în faţa cititorului, momentele esenţiale din pro pria-i
biografie pe fundalul epocii în care a trăit, o transformă într-o veritabilă
carte evocatoare.

Despre eseistica evocatoare şi de atitudine politică, Ana Blandiana
mărturiseşte: „Această publicistică specială mi-a dat posibilitatea şi
chiar obligativitatea nu numai să spun ce gândesc, ci şi să gândesc
lumea prin care trecem”; “Ceea ce încerc să fac acum – se confesează
autoarea – nu este, deci, descrierea unei istorii ştiute, ci investigarea
unor întâmplări din punctul de vedere al întrebării exasperante de la

Un ghid de lectură necesar
nicoleTA MileA
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care am pornit şi care – asemenea unui magnet care, plimbat peste o
suprafaţă acoperită cu pilitură de fier, o ordonează, dându-i formă,
structură şi sens – poate să schimbe nu numai perspectiva, ci şi
conţinutul poveştii”.

Constantin Cubleşan remarcă trăsăturile fundamentale - curajul,
implicarea, verticalitatea, libertatea de exprimare – care fac din Ana
Blandiana o personalitate marcantă a epocii contemporane, un model
pentru “dezvoltarea unor destine şi chiar a unei societăţi întregi.”

Despre eseistica şi proza “document” a lui Leo Butnaru, “cel mai
activ scriitor basarabean în actualitatea literară românească”, prezent
în numeroase publicaţii româneşti culturale şi literare, scrie sub
genericul: Basarabia – sentimental şi polemic. Constantin Cubleşan
identifică problematica fundamentală dezvoltată de Leo Butnaru “cu
incitante raportări şi paralelisme între ceea ce poate constitui esenţa
spiritului naţional rus, basarabean sau românesc” şi pune în lumină
“mijloacele discursului romanesc, de cea mai bună factură memo -
rialistică”.

Despre “Viaţa şi creaţia Ninei Cassian, despre care dă seama în
paginile de jurnal”, despre „un mod de adaptare strategică la toate
intemperiile istoriei prin care a trecut, arătând mereu o faţadă activă în
dosul căreia şi-a ştiut organiza refugiul, cu iubirile sale pătimaşe, care
i-au dimensionat intimitatea existenţei”, despre gloria „profund
feminină şi de aceea viabilă şi veritabilă ca destin artistc”, relatează în
amplul eseu: Nina Cassian – frivolă şi partinică (Memoria ca zestre,
Cartea I, 1948- 1953, 1975 – 1979, 1987 – 2003; Cartea a II-a, 1954 –
1985, 2003 – 2004; Cartea a III-a, 1985 – 2005. Bucureşti, Editura Cărţile
Tangou, 2010).

Neagu Djuvara, intelectualul de rasă, povestitorul “elegant şi hâtru”,
“evocator pitoresc al atmosferei, al mediului unor timpuri trecute, plin
de savoare şi umor zeflemitor…, depănând din amintire, vechi întâm -
plări, cu nonşalanţă şi… erudiţie”, prin memorialistică ni se dezvăluie
“un autentic povestitor, de vocaţie”,  receptat de Constantin Cubleşan
în eseul: Un roman şi patru povestiri.

Non credo, oro (Petru Dumitriu, Nu cred, mă rog. Traducere de
Ruxandra Dragolea. Prefeţe de Ion Vartic şi Marta Petreu. Iaşi, Editura
Polirom, 2014. colecţia Egografii) este rememorarea parcurgerii
drumului existenţial, mult controversat de critica literară. Comentatorul
afirmă că Non credo, oro este „o carte ce poate modifica (?!) substanţial,
liniile profilului său scriitorices şi uman, deopotrivă.”

Spiritul lui Niculae Gheran este asociat cu Arta de a fi păgubaş,
având în vedere că, în stilul său, „caută să ascundă mereu, sub masca
umorului, marile dezamăgiri privitoare la societatea în care a trăit şi
care se prelungeşte azi, la fel de… păgubitoare.”

Figura de prim-plan a lui Mircea Radu Iacoban, în viaţa culturală,
politică şi socială a Iaşului postbelic şi în contemporaneitate este
prezentată în eseul: „Un deceniu cât o viaţă”, „spirit angajat în epoca
sa(trecută şi prezentă) dar mult prea discret (…) în privinţa devoalării
acelui trecut ce se cere acum restituit, la vedere, integral.”

O carte despre…  o viaţă este eseul lui Constantin Cubleşan despre
„Memorialul lui Gelu Ionescu, o tensionată mărturisire de sine, nu a
unui ratat, ci dimpotrivă, a unui om ce-şi dobândeşte libertatea şi odată
cu aceasta şansa împlinirii, însă într-un alt mediu decât cel în care şi-ar
fi dorit să trăiască.”

Memoria unei epoci în cultura română, aceea a lui Constantin
Noica, o fixează Gabriel Liiceanu în Jurnalul de la Păltiniş, despre care
comentează Constantin Cubleşan în eseul: „Dintr-o şcoală de filozofie”,
„Aparent un amplu carnet rememorator al lucrărilor de atelier filozofic
(…), de fapt, un discret dar amplu recviem în memoria celui care a fost
un spirit rector în cultura noastră din anii tenebroşi ai socialismului.”

Monica Lovinescu, În dialog cu ţara sau despre “reconstituiri adesea
incomode”, La apa Vavilonului (Bucureşti, Editura Humanitas, 2008,
reeditat în 2010). Cartea este apreciată ca fiind “polemică şi contes -
tatară, vie în măsura în care oglinda poate prezenta nedeformată
realitatea în faţa căreia este postată.”

Despre “o mărturisire de sine a unui om care, o viaţă întreagă, s-a
simţit şi a trăit într-un exil interior şi deopotrivă exterior (Exilul începe
prin ieşirea din placentă), atât în patria sa de baştină, cât şi în cea de
adopţie. “Cunoaşteţi America? Nicăieri nu se poate trăi mai bine
singurătatea” scrie Constantin Cubleşan în eseul: Recitind Întoarcerea
huliganului, un roman memorialistic al lui Norman Manea, “romanul
unei neliniştitoare condiţii a fiului(…) resemnat în propriul destin”.

Memoriile lui Adrian Marino sunt prezentate sub genericul: Un om
nefericit, având la bază Viaţa unui om singur (Iaşi, Editura Polirom, 2010
), memorii “în felul lor derutante şi dramatice”.

Timpuri zbuciumate este genericul sub care eseistul receptează/
comentează mijloacele şi tehnicile folosite de Dumitru Micu în
realizarea şi organizarea memorialului său, reconstituirile subiective ale
autorului Scurtei istorii a literaturii române. Este apreciată opera
construită „cu multă râvnă, dăruire şi vocaţie…”

Straja dragonilor (Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Vartic. Epilog de
Ana Mureşan. Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1944) „ar fi trebuit să
fie o amplă reconstituire de epocă, o panoramă evenimenţială a vieţii
autorului ei”, Ion Negoiţescu,  „un scriitor elegant (…), un critic de o rară
fineţe în interpretarea fenomenului literar, dublat permanent de
rafinamentul poetului.”

Dintr-un imbold al confesiunii, Virgil Nemoianu scrie Arhipelag
interior (Timişoara, Editura Amarcord, 1944), “una dintre cele mai
pasionante de acest fel scrise în anii din urmă la noi”, după aprecierea
lui Constantin Cubleşan.

Memorii amuzante, despre jurnalul memorialistic al Ecaterinei
Oproiu, consemnează lipsa de consistenţă şi valoare a relatărilor fără
nicio însemnătate relevantă.

De o cu totul altă factură este „Autoportret într-o oglindă spartă” -
Un roman memorialistic, al lui Octavian Paler, care încântă cititorul “prin
descrierea edulcorată a trăirilor dintr-o vârstă juvenilă, ca şi prin
meditaţiile asupra vârstei înaintate.”

Mandarinul Valah, evidenţiază coordonata majoră a memorialisticii
lui Petre Pandrea „atitudinea de moralist, de cozeur, de comentator cu
limbaj acid, de portretist”.

Edgar Papu, un autentic intelectual, personalitate “care trăia
aproape exclusiv în sfera ideilor şi a iluminărilor spirituale”, De-a lungul
veacului ne-a lăsat, spre deosebire de alţi memorialişti, “reflecţii critice
pe marginea cărţilor citite, referitoare la propria formare intelectuală,
meditaţii de ordin estetic şi filosofic”.

Paginile memorialistice ale lui Miron Radu Paraschivescu, sinte -
tizate de Constantin Cubleşan sub genericul: Pe baricadele comu- 
nismului, sunt o reflecare profundă pe marginea Jurnalului unui cobai,
„cartea de mărturisire a nefericirii şi a eşuării unei conştiinţe trau -
matizate sub zodia falsului existenţial”.

În eseul Comunismul pe felii de viaţă, se aduce, în prim-plan, un mod
aparte de a evoca trecutul, aşa cum l-a realizat Ioana Pârvulescu în Şi eu
am trăit în communism (Bucureşti, Editura Humanitas, 2015), “mai
degrabă un soi de anchetă sociologică decât o carte de memorii
propriu-zise”.

Total diferite sunt eseurile din ultima parte a cărţii, prezentând, în
speţă, jurnale, Jurnalul unei robinsoniade, un soi de exil (Jurnalul de la
Tescani) al lui Andrei Pleşu; dialoguri şi confesiuni, Cioplitorul de himere,
Dumitru Popescu (Dumnezeu); convorbiri, din lumea high-life-ului
conducătorilor de partid ai României postbelice, Talentat şi oportunist
Titus Popovici; jurnal intim, Un jurnal de taină, Marin Preda;

Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Un destin asumat Ion D. Sârbu;
Jurnalul fericirii, N. Steinhardt, Imaginea protipendadei comuniste,
Vladimir Tismăneanu.

“Memoriile memorabililor”, scrisă cu ascuţimea minţii şi căldura
inimii, este o lectură captivantă pentru toate vârstele, şi mai ales, o
lectură care „poate incita cititorul tânăr, necunoscător, decât din cărţi,
a vieţilor şi activităţilor unora şi altora.” Pentru ei îndeosebi, crede
autorul, aceste comentarii „pot fi un ghid de lectură necesar şi onest.”
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C
ând îmi cade în mână un vo -
lum nou al scriitoarei Florica
Bud mă întreb din capul locu-
lui: oare în ce gen literar s-ar

putea încadra. Și asta, deoarece autoarea
vâslește cu nonșalanță în vâltorile piezișe
ale scrisului de azi, permițând a fi dusă de
curenții șturlubatici în orice port, ieșit în
cale. Ficțiunea pe care o comite pare de-
cupată dintr-un catalog de modă fără mo -
dele, compusă voit din porțiuni geome- 
trice, plane ori în spațiu, lipsite de reguli,
adunate sub o umbrelă imprevizibil con-
turată. Sunt tentat să cred că Măturătorii
cerului, cartea recent apărută la Editura
eLiteratura, sporește această dificultate
identitară, născută din plăcerea scriitoarei
de a se lăsa antrenată într-un joc, gen
„Aleargă după mine să te prind!”. Asta,
vorba vine, deoarece paginile sale parfu-
mate în nuanțe de tării speciale te prind
doar, dacă tu știi să alergi după condeiul
dansator printre repere cu măiestria unui
balerin ieșit de pe băncile celebrei școli
Vaganova din Sankt Petersburg. 

Îți trebuie o doză de perspicacitate su-
plimentară, astfel încât să nu te lași prins
în plasele pe care demersul scriitoricesc le
țese la tot pasul, ca și cum ar urma să slu-
jească pescarului de pe Neva, că tot ne
aflăm acolo, la ora aflării în impas. Pamflete
scrie lămuritor, drept subtitlu, pe coperta
volumului elegant în cauză. Dar, precum
zic unii, pamfletul este o formulă de acces
către o țintă încifrată, straie, după caz, de
sărbătoare sau vreme rea, un vehicul, nu și
cuprinderea spațiului interstelar prin care
navighezi pentru a-i însoți la lucru pe mă-
turătorii cerului. Eu unul găsesc potrivit să
privesc la cartea cea nouă semnată de scri-
itoarea de pe Săsar, ca la o scriitură pentru
copii, pe care aceștia s-o povestească plini
de răbdare și tact, părinților (conform doc-
trinei: „Părinții ăștia, cum îi crești așa îi ai”...).
Nu de alta, dar nu ar fi păcat să știm, doar
noi ”copiii”, ce vrăji a mai făcut ne vasta
mea, cum ar zice hâtru, cum îl știm, dom-
nul Nicolae Bud, inginer ca și această „vrăji-
toare activă și imprevizibilă”?

Ea se ia în serios, călcând pe urmele
cuiva care afirmă: Scriitorul este un demi-
urg. Am găsit într-o pagină de carte - au-
torul merită respect pentru toate câte a
compus la viața lui - un îndemn inedit și

anume: când ai în față o droaie de lucruri
de rezolvat, de privit, de ascultat, de ana -
lizat, este în interesul tău să ții cont că, nu
le poți aborda in integrum. Sfatul înțelept
sună așa: ”Fixează-ți, pentru început, cinci
puncte de reper”. Restul, pe altădată! Și
care ar fi cele cinci sublinieri ce le consider,
eu unul, a fi luate în vedere despre autoare
și, în continuare, alte cinci despre cartea
propusă recent lecturii? Iată-le:   

1. Să începem prin a constata că Florica
se dovedește o ființă plină de farmec - în
viață și în scris - inclusiv zâmbetul, tot-
deauna prezent, și coafura de Necker-
mann;

2. Este de știut că face parte din U.S.R.
(versiunea N. Manolescu) și nu din U.S.R.
(versiunea Dan Barna);

3. Se vede că scriitoarea a copiat pro-
ceduri știute din minerit și le practică, în
cunoștință de cauză, și cu succes garantat,
pe traseul tehnologic al minereului literar-
aurifer spre tipografie și inima cititorului
adică: prospecție-extracție-preparare-pro-
ce sare;

4. Vectorul  dominator  în creația sa în
etapa de proiectare - când se nasc proiec-
tul general și proiectele de execuție —
rămâne forța de inovație și inventivitate,
ceea ce, pentru un scriitor, are un nume
mai pedestru: fantezie;

5. Arhitectul, dublat de artizanul numit
omul de la strung, vădește  putere neve -
rosimilă de construcție într-un registru
larg, de la profilul catifelat, mătăsos la
porțiuni zidite cu sticla de vitrion la în-
demână;

Cum se regăsesc virtuțile de autor  în
fotografia cărții, în anatomia și fiziologia
produsului literar avansat către biblioteca
noastră?

1.Prin calitatea de a inventa și de a lua
la scărmănat personaje de pe felurite etaje
ale lumii în care trăim, de la oameni po -
litici-identificabili la colegi de breaslă.

2.Se vede de la o poștă că autoarei îi
plac animalele, chiar și de către cei care nu
cunosc amănuntul legat de numărul de
patrupezi adăpostit în propria gospodărie
/ sufragerie. 

3. Din regnul animal suntem trans-
portați în cel vegetal. Să vezi ce este la
gura scriitoarei când vine vorba de mere,
pere, mere-dulci, mere-prune, cireșe, cas-

tane ciugulite de pe bulevardul Coșbuc,
din centrul metropolei de pe Săsar! 

4. Ca și cum nu ne-ar fi dat suficient de
lucru s-o urmărim în toate cele, Florica Bud
ne scoate în cărare un dicționar de nume
proprii, cum altfel, decât trăznite bine. Au-
toarea se manifestă exploziv, necruțător,
nedându-ți răgaz să respiri, obligându-te
la o trudă intelectuală greu de dus. Pe o
aceeași pagină: Compania Aeriană Pamon -
de, numele parcului, Voinicii lui Nouă Ape,
Devoratorii Ateistici Dintr-o Zi, dar și cei doi
puștani, puși s-o enerveze de la un capăt
la celălalt al cărții: Darius ABC&C, respec-
tiv, Tudor’S.

5. Descoperim pagini de introspecții în
viața personală, un fel de romanțe ale în-
depărtării de un trecut, rămas tot mai în
urmă. I-am relatat scriitoarei un episod,  zis
mie de cineva revenit dintr-o țară apu -
sea nă. Se întorcea, acolo, la propria-i
locuință, pe la o oră târzie din noapte.
Bulevardul ce avea de traversat era pustiu,
dar semaforul roșu i-a dat de gândit. S-a
oprit cât a estimat că a aștepta schimbarea
lui era pierdere  de vreme. Apoi a procedat
la parcurgerea zebrei de pe asfalt. N-a
revendicat nici un automobil dreptul de
liberă trecere. Dar, ghinion, vorba cuiva! Pe
trotuarul de vizavi, un localnic ieșit să își
plimbe dogul a abordat-o cu glas aspru,
când a ajuns în dreptul lui: ”Dați un rău
exemplu câinelui meu!”. Ce e corect, e
corect. Îmi îngădui s-o admonestez public
pe Florica, cu gândul la acele paragrafe, nu
puține, în care își povestește grijile pentru
a-și  face la timp temele, a învăța cu os-
ârdie versuri, a întocmi referatele dictate
pe bandă rulantă de dascăli inimoși. Nu
umplu capul nepoților mei cu asemenea
pilde, care pot fi taxate drept o tentativă
de a le induce în repertoriu asemenea
prac tici dăunătoare. Păi, dacă ne-ar urma
răul exemplu, de care vorbim, ei când și-ar
mai găsi timp pentru tabletă, mobilul din
dotare ori să tragă cu ochiul la televizor? 

Vă las în grijă un îndemn: nu ezitați să
vă apropiați de raftul de bibliotecă unde
respiră, romantic și original, scriitura doam-
nei Florica Bud. Aveți de decis nu dacă,
doar când veți face pasul spre lectură. Vă
asigurați prin lectură de un câștig garan-
tat.

Cu ochii pe cer
neAGu udroiu 

���
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Odată şi odată trebuia să vină şi momentul evocării lui
Leonidas şi a relaţiei mele cu el. A venit, pe nepusă
masă, în dimineaţa de Paşte. L-am descoperit în

toamna lui 1965. Era a cincea sa carte, a treia de proză. Fru-
museţea pietrei nevăzute. De la lectura căreia am rămas cu La
campanella. Fluierată, ca semnal, de personajul principal. De
atunci mă însoţeşte Dagmar, în galeria personajelor feminine. Dar,
mai ales atunci l-am întâlnit, în premieră, pe amiralul conte de
Salamanca. Şi el m-a însoţit în primele cărţi de călătorie. Mai ex-
istă şi acum colegi de facultate care mă ştiu ca bătrânul  Sala-
manca... în primii 3 ani de studenţie am locuit la fostul cămin
Carpaţi, vis-à-vis de aripa facultăţii, peste strada Academiei. Pe
colţul cu bulevardul era şi mai este librăria Eminescu. Unde am
asistat la pri mele lansări de carte şi am primit primele autografe.
Dar, mai ales, unde am găsit – şi devorat – următoarele-i cărţi. 

În primăvara în care pregăteam lucrarea care acum se nu-
meşte licenţă, a aparut unul din cele mai impresionante romane:
Ştii, Lavinia, caracatiţele... pe vremea aceea, repartizarea în pro-
ducţie (termen de care puţini îşi mai aduc aminte) se făcea semi-
centralizat. Pentru universităţi. Denumire selectivă în epocă.
Politehnca se numea Institut. Toate facultăţile de profil din uni-
versităţi se adunau într-un  centru universitar. Fizica şi chimia la
Cluj. 3 prieteni am ras o bere cu Leonidas, la cârciuma numită fol-
cloric Subredacţie. Situată la paterul clădirii de pe strada Horia,
unde era redacţia revistei Steaua. Unde scriitorul a fost toată viaţa
redactor. Fiecare a primit câte o dedicaţie pe câte o carte. Diferite
cărţile. A mea era chiar cea de curând apărută. Cu caracatiţele. In-
credibil de intuitivă şi personală, dedicaţia. Aparent optimistă,
suna ca o damnare. Nu e rostul acestui remember să precizez
dacă s-a împlinit au ba. Las răspunsul la îndemâna intuiţiei citi-
torului. 2 lucruri sunt de reţinut după acel prin contact direct. 2-3
ani de atunci, eroinele din următoarele romane purtau numele
fetei din formaţia noastră. Iar regretatul, acum, prieten din aceeaşi
formaţia mi-a pierdut exemplarul meu de carte cu dedicaţia. Mult
mai târziu. Am regăsit-o şi mai târziu, la un anticariat. După a doua
şi ultima întâlnire cu scriitorul. De dicaţia a rămas săpată doar în
memoria mea emoţională.

Acea a doua şi ultimă întâlnire avut loc peste 10 ani. Deloc
anonimă. În delegaţie la Cluj, alt prieten, contractat după prima
întâlnire, atunci debutant în volum de 2 ani, mi-a acoperit pro-
gramul colegelor, fie şi ele odihnite, pentru ultima dupămasă îna -
inte de plecare. În biroul şefeului său de atunci. La Radio Cluj.
Leonidas înregistra, graţie amabilităţii acestui şef, un om altfel mi-
nunat, muzică pentru fiul său de clasa a noua. La clasa de elec-
tronică. Deoarece toată gaşca lui avea ideea că o clasă de elec 
tronică e calea firească pentru accesul la... muzica epocii. Fiica
mezină era într-a şasea. Sportivă. Acum e manager IT. Panta rhei.
Leonidas ne povestea, nu fără un năduf discret, că luase ca premiu
pentru una din cele 2 cărţi pentru adolescenţi - Comoara locote-
nentului Balica -, un trofeu fain, cu o sabie de aramă inserată
într-un soclu de lemn. Aluzie la ideea cărţii. Domnilor, şi n-au citit
cartea, izbucni, cu o privire indescriptibilă ce-i acoperea pe cei 2
copii. Mezina a izbucnit şi ea. Cu o naivitate explozivă şi o bună
credinţă rar întâlnită, replică: Tata, ce vorbeşti? Ce-o să creadă oa-

menii ăștia despre noi? Eu stiu precis că, din clasa lu’ frati-miu, unul
a citit odată o carte... peste exact 31 de ani, Anda Baciu s-a înhămat
într-un proiect care, din păcate, n-avea cum să nu rateze. Ree -
ditarea tuturor cărţilor lui Leonidas. 34 în total. De-a lungul a 30
de ani. N-am de gând să precizez la al câtelea volum avea să se în-
trerupă proiectul. Editura se dovedi efemeră. Am scris textele pen-
tru coperta a patra la cele apărute, am participat cu sentimente
amestecate la lansarea proiectului. Am pierdut contactul cu Anda. 

Dincolo de momente nostalgice, un rememebr Leonidar are
sens numai dacă discutăm despre el ca scriitor şi despre scrisul
lui. Oricât de telegrafic. Oricât de subiectiv. Iată ce scrie Petru
Poantă, multă vreme coleg de redacție şi critic consacrat: În-
cepând cu Toporul de argint din 1964, Leonida Neamțu devine
unul dintre autorii de top ai genului polițist și ai romanului de
aventuri în genere. Publică, în ritm alert, volum după volum, cu
tiraje de zeci de mii de exemplare, astfel încât, în 1990, când îi
apare ultima carte, opera sa numără vreo treizeci de titluri. For-
mat în ambianța revistei Steaua, deprinsese o mentalitate de scrii -
tor profesionist, susținută de un talent indiscutabil. Deși cir- 
cumscrisă în bună parte genului ca atare, proza sa nu este una de
divertisment propriu-zisă. De la un moment dat, nici măcar con-
vențiile canonice ale acestui tip de literatură nu le mai respectă in-
tegral. Prozatorul, este în fond, un fantezist ingenios, cu plăcerea
ludicului, a parodicului sau a umorului absurd. Narațiunile sunt,
adeseori, încântătoare prin nonconformismul lor ori prin referin -
țele ironice la diverse modele livrești. Dar scrie, deopotrivă și în
registru grav, cu un realism de descendență comportamentistă,
gen Hemingway. 

De ce am pornit de la diagnosticul celui mai adecvat, rezo-
nant şi afin critic: alt motiv decât a propune, nu fără acoperire şi
discretă insolenţă, mici amendamente. 

Formatul poliţist (inclusiv cartea premiată, cu eroi adolescenţi,
are o schemă poliţistă) n-a fost decât formula eficientă a pene-
trației în masa publicului. Scriitorul a avut şi un detectiv personal.
Mă rog, anchetator. Adrian Mocanu pe nume. Apare din primul
roman (1964), funcţionează în alte câteva. În Teroare pentru
colonel (1971) se întâlneşte chiar cu alt personaj cu aură vag ro-
mantică, Blondul. În alte câteva texte poliţiste mai apar şi alţi de-
tectivi. Ce explică succesul de public al scriitorului? Romanele sale
vin după epoca schematică gen Haralamb Zincă (deceniul 55-65),
în care spioni imperialişti furau secretele industriei socialiste. Strat
comercial-ideologic demolat de începutul traducerilor din clasicii
Conan Doyle, Agatha Christie şi ame ricanii care au cultivat poli -
cierul social. Au rezistat, dintre autohtoni, maeştrii parodiilor (Nico-
lae Paul Mihail, Laurenţiu Cerneţ şi mai ales Rodica Ojog Braşo- 
veanu). Leo nida Neamţu a inventat o nişă originală, inserând cu
măsură elemente de SciFi. Dar, de-ar fi fost numai atât, nu s-ar fi ex-
plicat efectul. S-a vorbit de humor. Dar e un humor extrem de per-
sonal. O melancolie deghizată sub humor. Ca cititor, dacă posezi
coarda rezonantă, humorul grav îţi provoacă o reacţie greu de
definit, vecină cu durerea. O durere pe care o bănuieşti imediat în
adâncul sufletului scriitorului. 

Care e procentul cititorilor sensibili la nota unică leonida -
nemţiană? Nu contează. Oricum, publicul obtuz n-are acces. Dar

Febra de origine necunoscută
rAdu-ilArion MunTeAnu



D
evenind egalul zeilor, Carlo îşi pierde umanitatea. E vorba
despre Carlo Broschi, zis Farinelli, cel mai mare cântăreţ din
vremea sa. Un castrat cu voce fabuloasă, un monstru sacru,
trăind alături de fratele Riccardo, compozitorul ce-i oferă ariile

visate. Totuşi, el caută o melo die care-i scapă. Doar Haendel i-ar putea-o oferi,
iar Carlo nu îndrăzneşte să rupă acel pact fratern, presărat cu umbre.

Se fac scenarii după cărți. De data aceasta, Andrée Corbiau scrie romanul
II Castrato după scenariul original al filmului Farinelli, regizat de Gérard
Corbiau. Un roman ce trasează pasiunile, iubirile, tribulaţiile unui bărbat ce
a fost în secolul său ceea ce azi înseamnă starurile rock.

Gérard Corbiau - belgian - s-a născut în 1941 şi a realizat Maestrul de
muzică (1987), Regele dansează (2000), Farinelli (1994) - pentru care primeşte
Golden Globe (filmul a fost nominalizat şi la Oscar pentru cel mai bun film
străin). În rolurile principale: Stefano Dionisi, Enrico La Verso, Elsa Zylberstein,
Caroline Cellier etc. Regizorul Corbiau reconstituie vocea lui Farinelli (inter -
pretat de Stefano Dionisi). S-a recurs la o tehnică sofisticată, pentru a asocia
vocea unui contretenor (Derek Lee Ragin) şi a unei soprane (Ewa Malas-
Godlewska). Sigur că în film e multă... ficţiune, mai ales în ceea ce priveşte
rapor turile între fraţi, dar şi cele dintre Carlo şi Hăendel. Cântăreţul s-a născut
în 1705. S-a format la Napoli încă de mic. Deja de butase la 15 ani cu succes
considerabil, rivalizând cu marele castrat Antonio Bernacchi. Stăpâneşte
tehnica virtuoasă, cântând într-un registru uşor patetic. După ce cântă şi la
Londra, se retrage la Bologna, unde îşi construieşte o vilă somptuoasă.

De ce s-a castrat? m-a întrebat o vecină. Ce cap poate avea un bărbat
să pună mai presus?... Ce să pună? ARTA! Manole şi zidul, Faust şi
cunoaşterea... Zece ani în şir, Gérard Corbiau s-a gândit să facă un film
despre castraţi și a început să citească tot ce găsea despre secolul al
XVIII-lea şi despre muzica sa.

Cu cât citea, cu atât mai mult îşi dădea seama de misterul ce învăluia
castraţii. Acei bărbaţi mutilaţi, răniți în suflet, păreau că nu doresc să dezvăluie
nimic posterităţii. Un anumit Charles Burney l-a întâlnit pe Farinelli în 1770.
Ne spune despre modestia lui, despre refuzul cân tăreţului de a detalia
episoade ale vieţii. Scenariştii filmului se întrebau mereu cât trebuie să fie fideli
poveştii şi care erau limitele „trădării”. De fapt, orice operă artistică recreează,
inventează. Realitatea trebuie să fie doar o simplă bază de creaţie. După trei
ani, scenariştii au ela borat şapte versiuni, din care au eliminat, modificat,
reconsiderat... Paginile roma nu lui reţin şi scene care nu şi-au mai găsit locul în
film. Citim, în carte, despre mul ţimea avidă, care atingea hainele lui Farinelli.
Mătasea albă nu ceda. Carlo se refugia în vârful scărilor, iar Riccardo îl proteja.
Uneori, câte un fan leşina la picioarele cântăreţului. Idolatria era la culme.
Farinelli cânta cu un fel de agre sivitate. În film, el are o faţă de înger, mascată
de o înfăţişare de pasăre de pradă, de fluid căzut din înălţimi. Reţinem vişiniul
vălurilor, cortinelor, dar şi oglinzile, machiajul, costumele filtrate prin rever -
beraţiile epocii. Scenele de dragoste sunt construite din gradaţii artistice,
găselniţe sugestive (vezi trupul fetei ascuns sub cearşaful alb). Momentul
eclipsei va fi exploatat în alt registru imagistic. Riccar do va purta mereu acel
halat roşu peste corpul gol, iar candelabrele vor stârni lumini mişcătoare.
Noaptea şi ceaţa cad peste Londra, în timp ce Farinelli, cu o violenţă glacială,
reproduce cu aceeaşi înverşunare o notă lungă şi. ascuţită.

O impresionantă reconstituire de epocă (Curtea, regele, regina,
interioarele, teatrul, costumele), o muzică ireală, un suflu visceral, un
portret inimitabil al unui cântăreţ genial  - iată un film rotund, care nu
dezamăgeşte nicio clipă.

Braţele castratului 
ca un zbor de pasăre

AlexAndru JurcAn
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de la humorul de suprafaţă, pentru care e de ajuns să
ai simţul humorului, la nivel decent, până la adân cimea
la care sesizezi durerea ascunsă şi o coardă a ta intră în
rezonanţă, pe verticala structurii tectonice, fiecare seg-
ment e acoperit de un segment de public.

În perioada în care pregătea proiectul reeditării ne-
finalizate, fiica sa, Anda Baciu, povestea că-l însoţise pe
tatăl ei pe toţi coclaurii montani care fac peisajul nat-
ural al romanelor sale. În special în La Goulue dansează
cu Chocolat (1978). Ceea ce e firesc. Dar mai povestea
ceva care argumentează fenomenul de rezonanţă
emo ţională de care vorbeam. Şi la care vedem că un
critic de anvergura lui Petru Poantă pare să nu fi avut
acces. Citind şi recitind pasaje din cărţile lui Leonidas,
mai ales cele în care recunoştea peisajul, adolescenta,
mai târziu mama, făcea... febră. E uluitor cum scriitorul,
având propriile corzi unicat, intuieşte ce se va întâmpla
peste ani, scriind, probabil în jurul naşterii fiicei, stra-
niul roman Febră de origine necunoscută. Ce mai
simte Anda Baciu acum îmi e imposibil să ştiu...   

Centrul de greutate e o carte timpurie. Aventură şi
contraaventură (1966). Ficţiune absolută. Plecând de
la ideea de a dezvolta personajul Salamanca, marinarul
pensionar din Frumuseţea pietrei nevăzute (1965),
unde e figura cea mai pitorească, scriitorul reuşeşte un
tur de forţă aprope abstract. Dacă Dgmar e feminină
cât cuprinde, Misterioasa Necunoscută, personajul
feminin din acest roman, e o plăsmuire simbolică.
Cadrul artefactic nu e potrivit dangătului de bronz al
rezonanţei emoţionale. Pandantul din acest punct de
vedere e Jurnalul oficial al misiunii Scorbowski (cu care
Anda Baciu începea inteligent seria reeditărilor, în
2011). În care vibraţia identificată nu mai e hipoder-
mică, ci chiar la suprafaţă. Majoritatea romanelor
leonidaneamţului au cota lor de dramatism, nu puţine
la nivel de vârf. Scorbowski e vârful emoţional. Con-
struit în jurul unei fraze tari: A fot o lupta superbă. 

Ultimele romane au o umbră onirică. Semnificativă
repetarea unui cuvânt cu putere de explozie su-
fletească: Curbura dublă a infinitului (1988) şi, ultimul,
Sferele infinitului (1990). Îsi va fi presimţit scriitorul
sfârşitul? 

Fişa signaletică din Wikipedia diagnostichează sec:
Leonida Neamțu, face parte, alături de Radu Tudo-
ran și Vladimir Colin, dintre cei mai puțin studiați și cei
mai sub-cotați scriitori români ai secolului 20. Între
timp au apărut 2 doctorate în Radu Tudoran: Jeanina-
Simona Ion (Cacuci), la universitatea din Oradea (2015)
şi profesoara Cristina Gabriela Dinu. A cărei teză de
doctorat, Radu Tudoran, între biografie si destin, pub-
licată în volum, constituie prima monografie Radu Tu-
doran (2012). Despre Vladimir Colin nu ştiu, dar
senzaţia justeţei diagnosticului citat persistă. Concluzia
e evidentă: Leonida Neamţu nu şi-a găsit (încă) un
cercetător literar. Oricum, din datele de portret robot
ale unui potenţial sau viitor autor de studiu mono-
grafic nu trebuie să lipsească acea coardă vibrantă (ce
n-are nimic de-a face cu competenţa literară) capabilă
de a rezona la dimensiunea singulară a lui Leonidas.



Cea de-a 27-a ediție a Galei Premiilor
Uniter, oscarurile teatrului românesc, par-
curge în acest an 444 de km pentru a se
stabili într-un edificiu istoric de anvergură
pentru patrimoniul cultural local și națio -
nal, la Teatrul Național Lucian Blaga din
Cluj-Napoca. Construit într-un stil baroc/
rococo, teatrul a împlinit anul acesta 100
de ani de când aici avea loc prima repre -
zentație în limba română, în data de 14
mai 1919. Celebra replică „S-a potolit fur-
tuna” care provine din piesa Poemul Unirii,
în regia lui Zaharia Bârsan au repre zentat
primele cuvinte rostite pe cea mai impor-
tantă scenă din Transilvania.

Încă de la intrare, covorul roșu și deco -
rul fastuos i-au așteptat pe cei peste 300
invitați din lumea teatrului. Într-o ele-
ganță și o atmosferă specifică galei, a fost
decernat primul premiu, pentru întreaga
activitate, marelui actor clujean Florin Per-
sic, aflat la frumoasa vârstă de 83 de ani.
Acesta a relatat într-un spirit comic, spe-
cific lui, cum prima lui replică rostită la
doar 17 ani pe scena teatrului din Cluj-
Napoca: „Să facem grevă”, se potrivește
zilelor noastre, dar și cum a rupt o masă la
premierea spectacolului în care juca. Ac-
torul este aplaudat de întreg auditoriul, în
picioare, fiind unul dintre cele mai emo -
ționante momente ale galei. Tot un mo-
ment emoționant a fost cel în care Mihai
Măniuțiu, director al TNC, i-a oferit premiul
pentru întreaga activitate, actriței Maia
Morgenstern. Cuvântul iubire este cel pe
care l-a folosit regizorul pentru a o defini
pe actriță. De asemenea, actrița ne-a po -
vestit cum prima ei replică pe o scenă, la
vârsta de 18 ani, jucând rolul personajului
Puck din piesa Vis de-o noapte-n miezul
verii de Shakespeare, a fost: „Am uitat!”.
Iată, două mari embleme ale teatrului
românesc și-au început cariera timpuriu,
printr-o stângăcie.

Tot din categoria pentru întreaga ac-
tivitate face parte și premiul pentru regie,
scena fiind ocupată, în acel moment, de
doi artiști consacrați din două generații
diferite, aflându-se în relația profesor-elev.
Astfel, David Esrig îi înmânează premiul lui
Cristian Pepino. O a doua întâmplare fru-
moasă de acest fel s-a produs și când Cor-

nel Răileanu, în calitate de profesor, i-a în-
mânat premiul pentru actor în rol secundar
fostului său elev, Richard Balint. Pentru în-
treaga activitate ca scenograf a fost invitat
pe scenă Victor Rebengiuc care i-a oferit
premiul Ninei Brumușilă, iar pentru critică
și istorie teatrală Doina Papp a primit pre-
miul de la George Mihăiță. Un premiu de
excelență au primit și cei de la UNTEATRU,
premiul fiind înmânat de Oana Pellea. Pe
lângă aceste premii, am asistat, din ne-
fericire, și la o distincție post-mortem pen-
tru întreaga carieră oferită de Senatul
Uniter actriței Ilinca Tomoroveanu, care
s-a stins din viață cu două săptămâni îna -
inte de desfășurarea galei, însă toate pre- 
miile din acest an au fost votate și în
prezența ei. Marele absent din peisajul
teatral românesc, dar mai ales european, a
fost regizorul, Radu Penciulescu, care a
trecut în neființă în cursul acestui an.

Pe scena a urcat și primarul Clujului,
Emil Boc, alături de actrița Mariana Mihuț
pentru a oferi premiul pentru cel mai bun
actor în rol principal, ocazie cu care a
adresat publicului câteva cuvinte. Acesta
a citat din Jean Monnet și a amintit despre
importanța culturii în construcția unității
oamenilor și a identității naționale, sfâr -
șind cu replica: „prin cultură spre libertate
și democrație”. În momentul în care a
urcat pe scenă, Mihnea Blidariu, instru-
mentist în orchestra care s-a ocupat cu
ambientul muzical al galei, a afișat un mic
mesaj ce face trimitere la Pata Rât, de la
periferia Clujului. Acesta a fost expus cu
intenția de a trezi interesul primarului
Emil Boc față de oamenii de acolo care, de
asemenea, fac parte din comunitatea
orașului, iar problemele ce se învârt în
jurul acelui loc sunt, de asemenea, în in-
teresul acestuia.

Premiile speciale sunt acordate pentru
merite deosebite în realizarea unor pro -
iecte sau gestionarea unor activități. Ast-
fel, un prim premiu special a fost oferit
criticului și istoricului de teatru Florica
Ichim, premiu înmânat de Doina Modola.
Distincția i-a fost acordată pentru întreaga
activitate editorială şi publicistică a Fun-
daţiei Culturale „Camil Petrescu”. Tot scrii -
toarea i-a amintit pe cei trei actori care, în

anul anterior, 2018, au finanțat realizarea
a două volume ale lui Radu Penciulescu,
într-un moment în care fundația se afla în
declin. Aceștia sunt Victor Rebengiuc,
Mariana Mihuț și Virginia Itta Marcu.

Premiul Special pentru coregrafie și
mișcare scenică a fost acordat Andreei
Gavriliu. Acesta a fost înmânat de către
unul dintre cei mai mari regizori ai Româ -
niei, Radu Afrim, al cărui spectacol Pă-
durea Spânzuraților, de la Teatrul Național
I. L. Caragiale din București, a fost nomi-
nalizat la Premiile Uniter din acest an.
Claudiu Bleonț a venit ca o reîmpros pă -
tare a galei, prestând, într-un mod comic,
din perspectiva personajului Tony Stark
(Iron Man). Acesta a oferit un Premiu Spe-
cial, pentru  proiectul Săftița, lui Marius
Mihalache. Un moment special s-a produs
la decernarea premiului pentru sceno -
grafie, în care Dragoș Buhagiar a avut
onoarea de a primi distincția din partea
unui titan al scenografiei teatrului româ-
nesc, Helmut Stürmer. Cel menționat i-a
fost atât mentor, cât și prietenul celui lau-
reat. La fel, un premiu special a fost acor-
dat și regizorului Decebal Marin pentru
teatrul de păpuși și marionete.

Cea mai bună piesă românească, a an-
ului 2018, este un program anual al
UNITER, desfășurat sub egida Casei regale
a României. În acest an, juriul compus din
criticii Marina Constantinescu, Dan Mihăi -
lescu și Marian Popescu a decis să tri mită
în finală cinci piese, dintre care Matilda și
groparii de Stela Giurgeanu, a obținut dis-
tincția. Premiul a fost înmânat de Alteța
Regală Principesa Elena a României. 

Clujul, de asemenea, a fost premiat
datorită calității învățământului de la Fa -
cultatea de Teatru și Televiziune, din ca -
drul Universității Babes-Bolyai. Aceasta a
pri mit distincția pentru cea mai bună
școală de teatru din România. Premiul a
fost înmânat de către actorul și scenogra-
ful Adrian Damian, care a absolvit la
această școală, domnului Liviu Malița, de-
canul acestei instituții. 

Programul galei a fost înfrumusețat de
decorul și grafica video realizate de Cos-

Premiile Uniter la Cluj
nicolAe niSTor 
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min Ardeleanu, de orchestra teatrului
național formată din: Anca Hanu, Cornel
Răileanu, Cristian Rigman, Radu Dogaru și
Mihnea Blidariu și, bineînțeles, de mo-
mentele artistice, realizate în mai multe
etape, de-a lungul galei. Primul a fost pre -
gătit pentru spectacolul  Pădurea Spânzu-
raților, în momentul artistic pres tând
Andreea Gavriliu, câștigătoarea unui pre-
miu special. Al doilea moment a reprezen-
tat un fragment din Chiritza în concert,
realizat de Ada Milea, de la Teatrul Na -
țional din Cluj-Napoca. Ionuț Caras, Adrian
Cucu și Matei Rotaru, actori ai Teatrului
Național din Cluj-Napoca au fost cei care
au susținut al treilea moment artistic. Un
altul a fost susținut de Alexander Bălă-
nescu care este un violonist și compozitor
israelian-britanic, originar din România, iar
ultimul moment artistic a fost reprezentat
tot de un fragment, de data aceasta, din
spectacolul Švejk în concert, realizat tot de
Ada Milea.

Apogeul galei a fost momentul celor
de la Reactor, care au primit premiul Con-
siliului Britanic. Aceștia au avut curajul de a
intenta un manifest împotriva Ministeru-
lui Culturii, pentru tăierea bugetului
AFCN, și a Primăriei Clujului, care a constat
într-un cântec cu arii de operă sus ținut de
(aproape) întreaga echipă componentă a
acestui teatru independent. Dar, totuși,
răsare o nelămurire de cusur giu: ești cu
adevărat independent dacă depinzi de fi-
nanțări din partea statului? 

Nu mai sunt destui bani la cultură/ Nu-i
prima, nici ultima lovitură/ AFCN, nu mai ai
finanțare/ Ministerul te-a retezat/ Indepen-
denți, nu primiți validare/ Primăria din
buget v-a tăiat! au transmis soliștii Paula

Maria Seichei și Adonis Tanța, susținuți de
vocile colegilor care formează echipa Re-
actor. 

Prin urmare, juriul final al Galei Uniter,
2019, format din: Vlad Ivanov – actor, Doina
Modola – critic de teatru, Maia Morgen-
stern – actriță, Cristian Pepino – regizor,
Viorica Petrovici – scenograf, au desemnat
câștigătorii celor 11 categorii de premii:

Premiul pentru debut - Andreea Tecla
și Mădălina Niculae, pentru scenografia
spectacolului „R.U.R” de Karel Čapek,
regia Vlad Cristache la Teatrul Național
„Radu Stanca” Sibiu, secția germană.

Cel mai bun spectacol de teatru ra-
diofonic - Lupoaica de Giovanni Verga,
adaptarea radiofonică Domnica Țundrea,
regia artistică Vasile Manta, producție a So-
cietății Române de Radiodifuziune.

Cel mai bun spectacol de teatru TV -
Apostolul Bologa, adaptarea după „Pă-
durea spânzuraților” de Liviu Rebreanu,
regia dominic dembinski, producție a
Societății Române de Televiziune (Casa
de Producție a TVR).

Premiul pentru critică de teatru – Călin
Ciobotari

Cea mai bună scenografie – dragoș
Buhagiar, pentru scenografia specta-
colului Povestea prințesei deocheate,
scenariul de Silviu Purcărete inspirat din
„Sakura Hime Azuma Bunshô” de Tsu-
ruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Pur-
cărete la Teatrul Național „Radu Stanca”
Sibiu.

Cea mai bună actriță în rol secundar –
Natalia Călin, pentru rolul doamna Bo -
loga din spectacolul „Pădurea spânzu-
raților”, după Liviu Rebreanu, scenariul,
regia și universul sonor Radu Afrim la
Teatrul Național „I.L. Caragiale” din Bu-
curești.

Cel mai bun actor în rol secundar –
Richard Balint, pentru rolul Mr. Lockhart
din spectacolul „Navigatorul” de Conor
McPherson, regia Cristian Juncu la
Teatrul Național Târgu Mureș – Compa-
nia „Liviu Rebreanu”.

Cea mai bună actriță în rol principal –
ofelia Popii, pentru rolurile Seigen și
Shinnobu Sota din spectacolul „Poves -
tea prințesei deocheate”, scenariul Silviu
Purcărete inspirat din „Sakura Hime
Azuma Bunshô” de Tsuruya Nanboku al
IV-lea, regia Silviu Purcărete la Teatrul
Național „Radu Stanca” Sibiu.

Cel mai bun actor în rol principal – An-
drei Huțuleac, pentru rolul Randle P. Mc-
Murphy din spectacolul „Zbor deasupra
unui cuib de cuci” de dale Wasserman,
direcția de scenă Victor Ioan Frunză la
Teatrul Metropolis, București.

Cea mai bună regie - Tompa Gábor,
pentru regia spectacolului „Neguțătorul
din Veneția” de William Shakespeare la
Teatrul Maghiar de Stat Cluj.

Cel mai bun spectacol - „Povestea
prințesei deocheate”, scenariul de Silviu
Purcărete inspirat din „Sakura Hime
Azuma Bunshô” de Tsuruya Nanboku al
IV-lea, regia Silviu Purcărete la Teatrul
Național „Radu Stanca” Sibiu.
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AdriAn coSTAcHe 

Recapitulare

���

A
u trecut mai bine de 15 ani de
când în România se fac re for -
me în şcoala preuniversitară,
dar nici până azi nu se con -

turează un model educaţional acceptabil.
Trei au fost „reformele” care au marcat pro -
fund sistemul: reforma structurii preuni- 
versitarului, ceea ce a generat un învăţă -
mânt obligatoriu de 10 ani, neunitar, de tip
struţo-cămilă, dintre care ultimii doi desfă -
şuraţi în cadrul liceului (treapta inferioară de
liceu, i s-a zis!),  reforma planurilor-cadru şi a
programelor, cu unele succese parţiale şi,
paradoxal sau nu, voit sau nu, „reforma”
eşuată a formării profesorilor.

Una peste alta, aproape toate aceste
încercări au sfârşit în coadă de peşte; ne-o
spune starea actuală a şcolii preuniversitare,
marcate de mediocritate, de abandon şco -
lar, de dispariţia în proporţii impresionante
a motivaţiei pentru studiu, de proliferarea
„cazurilor aberante”, de existenţa unui corp
profesoral, marcat de contraste, a cărui pre -
gătire de specialitate, dar mai ales psiho- 
pedagogică, a scăzut la cote alar mante,
„graţie”, într-o exprimare eufemistic-ele -
gantă, în cele mai multe cazuri, unui învăţă- 
mânt universitar controversat.Starea de
fapt pare a fi în acest moment una dra ma -
tică. Dacă multe dintre celelalte elemen te
ale crizei preuniversitarului ar putea fi ame -
liorate prin ceea ce se prefigurează a fi
Proiectul Educaţia ne uneşte, cu şansa de a
deveni într-un  timp rezonabil Lege, fac torul
profesor va rămâne mulţi ani de acum îna -
inte „piatra de moară” a sistemului. Date
statistice recente, prezentate de actualul
ministru al educaţiei naţionale, Ecaterina
Andronescu, trecute cumva voit cu vederea,
atrag atenţia asupra unui fenomen ale cărui
urmări sunt incalculabile: o parte însem nată
a corpului profesoral actual, aflat adică în
activitate în acest moment, îşi are ca sursă a
calificării lor studii/învăţământ/ efectuate
la... distanţă. Dacă adăugăm şi faptul că
aceste studii au fost făcute mai ales la
universităţi cunoscute pentru modul lax în
care „operează” cu studenţii, atunci putem
spune realmente că, deşi educaţia ar putea
să ne „unească”, un element de criză va
rămâne statornic şi el se va numi: profe -
sorul. 

Este adevărat, e foarte dificil şi riscant să
faci judecăţi generale privind un corp

profesional alcătuit din mai bine de două
sute de mii de persoane. De altfel, e posibil
să mi se reproşeze imediat că acest grup de
profesionişti, sau de mai puţin profesionişti,
este foarte diferit ca pregătire de specia -
litate, didactică şi psihopedagogică. Dar
ceea ce se poate spune, pe bază de date
obiective, este faptul că o dată cu dispariţia
facultăţilor a căror menire era pregătirea de
profesori, calificarea acestora a cunoscut
sincope vizibile. Un formalism dominant s-a
instalat, de pildă, în ceea ce priveşte par -
curgerea modulelor de pedagogie şi de
didactică. Practica pedagogică în şcoli a
devenit o simplă formalitate, tradusă în
eliberare de adeverinţe. Deşi în Legea 1 a
Educaţiei din 2011, cunoscută ca Legea
Funeriu, era prevăzut, pentru a deveni
profesor, parcurgerea unui an de masterat
didactic , universităţile au refuzat practic
instituirea unei asemenea formule de cali -
ficare în profesie, iar Ministerul sub varii
conduceri nu a făcut nimic pentru a re -
glementa domeniul şi pentru a face din nou
din profesia didactică un traseu specific,
riguros  şi exigent. Anii în care la examenele
de titularizare, notele au scandalizat opinia
publică au fost simptomatici în această
privinţă, iar perfecţionarea profesională s-a
diluat sub forma unor credite plătite de
către participant, în care diverşi „experţi” au
prezentat fel de fel de scenarii şi expe ri -
mente didactice de „ultimă oră”, în con-   
diţiile în care abc-ul profesional era subţire
sau doar o mimare fără substanţă. Exa -
menele naţionale împământenite în ulti- 
mul dece niu au cunoscut o standar dizare
fără precedent, ceea ce a dus la forma -
lizarea instru irii înseşi, căci viziunea despre
instruire şi educaţie s-a subordonat com -
plet acestei standardizări. Aşa se face că
programele însele, la disciplinele care s-au
finalizat cu examene naţionale sau cu
evaluări de eta pe, au fost supuse unui
proces de „procus-  tianizare”, dincolo de
care puţine alte mo tivaţii ale studiului şi-au
mai putut face loc.

Viziunea lansată cu mai mult timp în
urmă de Ministerul Educaţiei pare a fi
capabilă să creeze, în sfârşit, un cadru legis -
lativ menit a oferi şansa unei redresări
temeinice a învăţământului preuniversitar.
Structuri ale sistemului, planuri-cadru, pro -
grame vor putea fi ameliorate în cadrul

acestei viziuni, ducându-se până la capăt un
proces îndelungat, chinuitor şi plin de
contraste. Dar, admiţând că vom avea în
curând o lege foarte bună a educaţiei,
factorul profesor va rămâne, aşa cum spu -
neam, mai departe elementul de criză dificil
de ameliorat într-un timp rezonabil. Situ -
ându-se adesea între lipsa de vocaţie şi
mediocritatea formării profesionale, între
un statut social, resimţit ca marginalizat, şi
manevrele politicianiste şi sindicaliste, sau
între o categorie de părinţi tot mai agresivi
şi neîncrezători (adesea pe bună dreptate)
în serviciile publice de educaţie, şi dimi -
nuarea agravantă a unei autorităţi educa- 
ţionale fireşti – între altele şi din cauza unei
legislaţii evazive sau neaplicate/neaplica -
bile – profesorul de azi, are a se confrunta, în
ciuda măririlor recente de salarii, cu un
statut marcat în continuare de felurite
complexe, nu doar economice, ci şi sociale.
Dar mai ales are a se confrunta cu o conştiinţă
de sine slăbită de succesiunea de com pro -
misuri care a însoţit destinul şcolii preuniver- 
sitare din ultimul  deceniu. Intrarea la liceu cu
note sub cinci, menţinerea formală a unor
instituţii de învăţământ ca licee, în condiţiile
în care aici analfabetismul funcţional se
prelungeşte până în clasa a XII-a –  stare la
care au consimţit deopotrivă părinţi, pro -
fesori, miniştri, partide politice etc. – sunt
doar câţiva dintre factorii care au generat
neîncredere, lipsă de perspectivă, abandon
şcolar, scăderea evidentă a calităţii în în -
văţământul de bază, dar  mai ales degra- 
darea morală a profesiei.

Aflată la o ultimă răscruce, şcoala pre -
universitară mai poate face totuşi ceva, în
ceasul al doisprezecelea, pentru a întoarce
sensul devenirii acesteia: nu înspre medio -
critate absolută şi formalism, nu către un
portret al profesorului a cărui dominantă
este minima rezistenţă, ci, eventual, către o
şcoală ale cărei deziderate se ştiu „pe dina -
fară”, se rostesc cu toate prilejurile, dar
ră mân mai departe o supra sau o sub -
realitate. 

E  limpede, aşadar, că şcoala reală, aşa
cum este ea azi,  trebuie reformată din te -
melii. Dar mai ales e limpede că reformarea
trebuie să înceapă, firesc, cu profesorii!...   
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C
e semnifică sau ce reprezintă un atelier? Dacă luăm
DEX-ul, vedem că acesta înseamnă:  „loc în care ar-
tiștii, elevii sau studenții lucrează sub îndrumarea
aceluiași maestru”. Și atunci  ne punem întrebarea:

De ce s-ar numi un festival – chiar unul de anvergură, cel mai
vechi festival internațional de teatru din România – Atelier?  Poate
că tema clar definită de directorul festivalului, dramaturgul Radu
Macrinici, încă de la început, de festival-atelier face ca acesta să
dețină acest nume! Festivalul  reușește, încă din zorii României
post-revoluționare, să unească, timp de 9 zile, în luna iunie , trupe
de teatru din țară și din străinătate, să invite în diferite situații și
locații artiști consacrați (regizori, actori, scenografi, coregrafi) și să
creeze un mediu prielnic pentru tinerii ce aduc o nouă perspec-
tivă asupra teatrului. Aceștia au șansa, prin prisma festivalului,
să-și scoată la lumină inovațiile, datorită faptului că miza cade pe
nonconformism. 

Teatru experimental, teatru neconvențional în materie de
concepție și de spațiu” este definiția cea mai potrivită pentru 
Atelier. Pe lângă spectacole, mai sunt și atelierele, colocviile, lan-
sările de carte și expozițiile ce contribuie la realizarea unui tablou
complet, ce poartă în colț inițiala „A”. 

Anul acesta, a avut loc cea de a 26-a ediție a festivalului,
într-un cadru favorabil pentru noii artiști care au venit aici să se
afirme; artiști veniți din țară (Arad, Turda, Satu Mare, București,
Constanța și, bineînțeles, Baia Mare), cât și din străinătate (Franța,
Ungaria, Maroc și Georgia). Anul acesta am avut prilejul să
vizionez spectacole pe care alți compatrioți nu au avut șansa, am
văzut reprezentații vii, pline de culoare, practic spectacole altfel,
căci, până la urmă asistăm la un teatru diferit. 

Astfel, în deschiderea festivalului, au jucat cei de la Teatrul de
Nord Satu Mare cu spectacolul intitulat Rețeta perfecțiunii în
foarte mulți pași care nu duc nicăieri. O creație colectivă prin care
se expune încercarea disperată a oamenilor de a atinge fericirea
absolută, încercare stopată și presată de rigorile societății ac-
tuale. Mentalitatea oamenilor este axată pe faptul că a fi perfect
înseamnă a fi fericit, imperfecțiunea însemnând eșec, însemnând
nefericire. Cu toate acestea, imperfecțiunea este cea care face
perfectă lumea în care trăim, astfel că personajele intră într-un
cerc vicios, ce duce la un declin pe plan sentimental, moral și psi-
hologic. Tot pe tema decadenței umane s-au mai construit două
spectacole. Primul vine din partea gazdelor, după texte de Luigi
Pirandello, spectacolul Suicidal, în regia lui Norbert Boda, ex-
plorează o problemă gravă a umanității într-un mod, așa cum ne-
am obișnuit la Atelier, neconvențional. Totul se petrece sub forma
unui show televizat cu, pentru și despre sinucidere, în care ne
sunt prezentate mai multe situații în care omul ajunge să cata-
logheze sinuciderea drept o eliberare. Personajul prezentatoru-
lui show-ului (rol jucat de regizor) se ocupă de descrierea și
emiterea acestor cazuri, revelând totul cu o oarecare mândrie,
dar care ajunge la final să fie el cel care se sinucide, postul său
fiind preluat de un alt personaj. Acest fapt lasă impresia unui cerc

vicios foarte complex în esența și scopul lui, acela de a ucide.
Spectacolul îmbină comicul, uneori chiar umorul negru, cu seri-
ozitatea prin care trebuie tratat subiectul abordat (iată un echili-
bru construit într-o manieră profesionistă). De exemplu, o replică
ce ilustrează umorul negru este: „Sinuciderea nu este o soluție,
dar este una dintre soluții”. 

Al doilea spectacol vine tot din partea gazdelor. Se numește
Mr. Schrödinger, după texte de Edgar Allan Poe, în regia lui Andrei
Dinu și abordează, de asemenea, tema declinului oamenilor, dar
de data asta, din perspectiva unor corporatiști. Patru angajați
ajung la crimă, fapt generat de munca asiduă, mecanică, repeti-
tivă și de veșnicele sintagme: succes, obiective, productivitate etc.
Ne sunt prezentate, pe rând, poveștile fiecărui personaj într-un
mod dinamic prezidat de jocuri de lumini, grafică video și co -
loană sonoră. Stresul și rutina personajelor le generează, la nivel
cerebral, dorința de a ucide, de a se elibera prin această operați-
une. Această dorință este văzută ca o infecție, chiar ca un drog.
Acest lucru este ilustrat prin animațiile de pe un ecran aflat în
fundal, ce reprezintă creierul uman infestat treptat cu un virus. În
finalul spectacolului ne este prezentat monologul directorului
companiei – care până atunci se afla, clasic, în spatele ecranului
– și legătura spectacolului cu fizicianul Erwin Schrödinger și ex-
perimentul acestuia cu pisica. 

Pe partea de coregrafie și jocul scenic avem două spectacole
nonverbale. În aceste creații se testează aptitudinile actorilor, de
multe ori, fiind o eliberare și o manifestare a creativității lor, dat
fiind faptul că majoritatea reprezentațiilor de acest fel sunt creații
colective. În August de Bruno Schulz, în regia lui Zoltán Balázs,
trupa de la Maladype Theatre Budapest, Ungaria, construiește
un spectacol pe scrierile  și elementele de filosofie ale lui Schulz.
Precizia mișcărilor, gesturilor, privirilor și , implicit, sentimentelor
transmise de actori sunt cele care stabilesc jocul scenic. Publicul
se poate regăsi în spectacol, atât în ipostaza unui copil, cât și din
ipostaza unui adult, reprezentația în sine, evoluând de la scene
specifice copilăriei la scene specifice maturității. În reprezentația
Burqa și Basma a celor din Maroc, trupa din Compania Col’Jam
Casablanca concepe un spectacol pluridisciplinar. Reprezentația
este creația colectivă a unor artiști individuali din Africa de Nord
și Europa Centrală și de Est. Subiectul abordat este unul foarte
sensibil: violența împotriva femeii. Deși, în zone ca Africa de
Nord, violența domestică poate avea alte conotații, repercusiu-
nile produse de practicarea acestui fapt, într-un mod extrem și
continuu, poate duce la o degradare totală a moralității umane.
Această degradare este prezentă și în spectacolul Migraaanți!!!
de Matei Vișniec, în regia lui Radu Dinulescu. Trupa băimăreană
reușește să se muleze pe scrierile autorului. Împreună ne rela -
teaze povestea dureroasă legată de acest fenomen nou, nemai -
întâlnit de noi, occidentalii și anume migrația. Fenomenul este
actual și prea puțin înțeles de noi. Poate că nici nu ne prea in-
teresează acest lucru, dar personajele ne expun nu una, ci cinci
perspective diferite. Astfel, avem scene în care ne sunt înfățișate

Un alt fel de Atelier
nicolAe niSTor
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relațiile unor locatari în momentul în care se izbesc de această
problemă, dar și scene în care ne sunt prezentate greutățile și
cutumele migranților  (cei drept acestea sunt stârnite de religia
lor). Perspectivele celelalte sunt reprezentate de politicienii care
tratează frivol situația, de mass-media care răspândește fake-
news-urile și de oamenii ușor de manipulat, care ajung să fie
racolați în organizațiile teroriste și să producă teroare. Aceștia o
să ajungă să comită masacre, iar aceasta este latura negativă a
tot ce înseamnă migrație.

Alte două spectacole inedite sunt Rinocerii de Eugène
Ionesco, în regia lui Iulian Bulancea și Cerere în căsătorie după A.
P. Cehov, în regia lui Victor Olăhuț. Primul menționat caută, nu
neapărat să tragă un semnal de alarmă pentru noi, contempo-
ranii, ci își dorește ca spectatorul să aibă libertatea de inter-
pretare, aflat în căutarea absurdului. Multitudinea de ziare ce
alcătuiesc decorul face referire la faptul că în perioada postbelică,
și nu numai, răspândirea informațiilor și, inevitabil, unei ideologii
se făcea prin ziare. Cetățenii orașului sunt loviți de o epidemie, de
o boală, rinocerită, ce se răspândește rapid și care afectează, până
la finalul reprezentației, toți locatarii. Un singur om, care în spec-
tacol este reprezentat de o păpușă (care este manevrată de re-
gizor), face față epidemiei, dar care la final moare. Lumea este
agitată, toți aleargă să-și caute identitatea, haosul instalându-se
treptat. Spectacolul trasează o paralelă între ideologiile vremii
(nazismul, fascismul, comunismul) și problemele actuale, toate
făcând parte din agenții care au dus (și care duc) la formarea
acestei boli a rinocerilor. Animațiile, decorul, mișcarea scenică și
interpretarea actorilor creează un întreg, care face parte din zona
teatralității ionesciene. Al doilea spectacol amintit a fost realizat
într-un cadru rustic, la Muzeul de Etnografie din Baia Mare. Vic-
tor Olăhuț este cel care a început cu ideea realizării spectacolelor
în șură, după cum ne spune și denumirea Cultura-n Șură.
Prestația și mesajul spectacolului creează o atmosferă ideală care
te duce cu gândul la vremurile de demult și tot ceea ce însemna
teatrul atunci.

Chiar dacă spațiul nu-mi mai permite s-ar mai putea scrie
multe despre spectacolele:  

Războiul lui Klamm de Kai Hensel,regia: Tapasztó Ernö 
(Ungaria)

Spuma zilelor după Boris Vian, regia: Julie Desmet Weaver
(Franța)

Brutus sau Uciderea lui Iulius Cezar de Tüncer Cucenogiu,
regia: Irakli Gogia

Menajeria de sticlă de Tennessee Williams, regia: Diana 
Mititelu (Constanța)

Trix Show, regia: Mihai Gruia Sandu (Turda)
Rosencrantz și Guildenstern sunt morți de Tom Stoppard, regia:

Tapasztó Ernö (Ungaria)
Alchimia culorilor (concept Codruța Podină la Teatrul Muni -

cipal Baia Mare).

La final, juriul format din Doru Mareș (critic), Monica 
Andronescu (critic) și Nicolae Weisz (profesor) a decis:

Marele Premiu (acordat pentru cel mai bun spectacol) al
Festivalului Internațional de Teatru Atelier a revenit spectacolu-
lui Teatrului de Nord din Satu Mare Rețeta perfecțiunii în foarte
mulți pași care nu duc nicăieri

Premiul pentru cea mai bună actriță: Alexandra Vanci –
pentru rolurile Corporatist A din spectacolul Mr. Schrödinger și
Sinucigașul 3, Gospodina Aena, Vecina 2, Dolores din spectacolul
Suicidal, ale Teatrului Municipal Baia Mare.

Premiul pentru cel mai bun actor: Eduard Bîndiu – pentru
rolulurile Corporatist C din spectacolul Mr. Schrödinger și Dudard
/ Logicianul din spectacolul Rinocerii, ambele de la Teatrul 
Municipal Baia Mare

Premiul pentru regie: Andrei Dinu – pentru regia specta-
colului Mr. Schrödinger (Teatrul Municipal Baia Mare).

Premiul „Gheorghe dinu” pentru scenografie: Titus Ivan –
pentru scenografia spectacolului Menajeria de sticlă, al Teatrului
De Stat din Constanța.

Premiul pentru muzică de scenă (acordat de Fundația 
ACCUMM din București): Mihai Dobre – pentru muzica specta-
colului Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași care nu duc nicăieri

Premiul pentru coregrafie: Andrea Gavriliu – pentru core-
grafia spectacolului Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași care nu
duc nicăieri

Premiul Asociației „Atelier ’92”: Ahlam El Morsli și Wajdi
Gagui – pentru coregrafia spectacolului Burqa și Basma al com-
paniei Col`Jam din Casablanca (Maroc).

Premiul Special al Juriului: Ioan Costin – pentru capacitatea
de a conferi consistență și coerență rolurilor de mică întindere
în registere teatrale de mare diversitate – și spectacolului Spuma
zilelor – pentru utilizarea mijloacelor novatoare, generatoare de
emoții în spectacolul teatral 

���
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„Cine este mai liber, cel care se fereşte
de constrângeri sau cel care, uitând de
sine, este preocupat de libertatea celor-
lalţi? Dacă toţi oamenii vor face aşa, rezultă
că până la urmă toată omenirea va deveni
apărătoarea libertăţii mele personale”.
Acest lucru este afirmat de Konstantin Sta-
nislavski, regizor și teoretician rus al tea-
trului. În centrul acestui adevăr spus de
Stanislavski se afla însuşi motivul pentru
care oamenii sunt fascinaţi de teatru, sunt
tributari unui flux viu de emoţie şi unei
pulsaţii comune a sălii; mai precis ideea că
oamenii au nevoie de o eliberare şi o puri-
ficare prin a uita de eul lor şi de a fi “prizo-
nieri” ai artei, fiind interconectaţi între ei .  

În momentul în care în teatru se caută
intimitate, este asumată o anumită stare
de spirit şi se adoptă necunoscutul - pre-
zentat ca un act artistic autentic -   specta-
torul doreşte să îi fie transmise încredere,
profunzime, eliberare. Spectacolele pre-
zentate pe scenă vizează introducerea
spectatorului într-un proces de schimb
constant de emoţie şi energie cu scena,
prin pătrunderea în miezul unor povestiri
cu caracter autentic care transpun în mod
veridic realitatea, fiind încrezătoare că
spectatorul va empatiza şi va părăsi reali-
tatea pentru intimitate – o intimitate spe-
cială şi empirică. Operele care introduc
spectatorul în forul interior al unor drame
familiale încep încă de la fondatorii teatru-
lui, grecii.  

În tragedia antică Oedip rege, specta-
torul poate lăsa această povestire foarte
carnală să intre în existenţa sa. Este de su-
bînţeles faptul că a existat în toate timpu-
rile cerinţa unui spectacol profan. Prima
dată, acesta a apărut în Atena – ne referim
la dramaturgia lui Euripide şi Aristofan. Mai

apoi tragediile au fost concretizate în
scrieri încă actuale de către Eschil, Sofocle,
Euripide. Prin apariţia tragediei, mitul isto-
ric a fost înfăţişat într-o formă poetică, fiind
o oglindă fidelă a evoluţiei interne a civili-
zaţiei din acele timpuri. Faptul că aceste
scrieri sunt actuale, demonstrează că si-
tuaţiile şi dramele existenţiale din aceste
timpuri implică aceleaşi emoţii şi fră -
mântări ca şi cele de atunci.

De asemenea, celebra piesă Hamlet de
William Shakespeare propune spectatori-
lor crearea unor conexiuni profunde în
care spectacolul impune spectatorului o
părăsire a semiobscurităţii şi o participare
parţial activă a acestuia, prin emoţie. 

Thomas Ostermeier subliniază marea
problemă a omului modern, mai precis,
ideea că trăim azi o existenţă frivolă cu un
corp care îşi depăşeşte chenarele:  „Apari -
ţia noastră fizică, ceea ce corpul nostru ex-
primă - sau tocmai ceea ce nu exprimă -,
ori modul în care acel ceva este exprimat
prin intermediul său, pentru noi, azi, este
ceva de neînţeles: oare în ce fel este in-
fluenţat acest proces de frumoasa noastră
lume nouă? Omul societăţii moderne este
adesea pus în situaţia de a se confrunta cu
probleme mentale şi fizice. Probleme fizice
legate de faptul că nu ne simţim bine în
propria noastră piele, de exemplu; că sun-
tem în conflict cu sistemele moderne, ne
luptăm cu boli neurologice, suntem chi-
nuiţi de complexul de simptome tipice
epuizării (sindromul burn-out), că am pier-
dut complet orice legătură cu trupul no-
stru şi am căzut în abisul depresiei. Trebuie
să înfruntăm realitatea faptului că viziunea
nostră materialistă asupra lumii, pentru
noi, apare ca un complex de simptome fi-
zice.” Aşadar, setul valorilor spirituale şi cul-

turale care stau la baza condiţiei noastre
de oameni se arată ca fiind imposibil de
susţinut şi menţinut, chiar stând să-l nimi-
cească. Trăim un război continuu fără să
cunoaştem adversarul real – dacă ar exista
unul. Cum ajută teatrul în depăşirea aceas-
tei crize de umanitate?

După revoluţia din 1989, teatrele erau
goale, din motivele apariţiei televizoarelor
şi a unei libertăţi cu mai puţine bariere. Nu
a durat mult şi sălile au redevenit pline.
Oamenii nu pot trăi fără teatru, fără
această oglindă a umanităţii care, spre
deosebire de ecrane, reuşeşte să transmită
viaţă şi să creeze un spaţiu omogen  supor -
tabil şi vindecător pentru sufletul uman. În
epoca epuizării excesive în care arta şi as-
pectele vieţii sunt banalizate, pentru toţi
cei care se consideră umani, teatrul este un
mod de întoarcere către celălalt, de reîn-
toarcere spre cauzele iniţiale, pentru a
vorbi despre existenţă.

Un rol însemnat al teatrului este crea-
rea oportunităţii pentru tineri de a-şi cul-
tiva emoţiile prin teatru şi de a le oferi o
maturizare cu o imaginaţie tonică. În acest
scop, anual în Cluj-Napoca se organizează
Festivalul Absolvenţilor Galactoria, în care
pe parcursul celor 8 zile vor avea loc spec-
tacole de teatru susţinute de absolvenţii
şcolii, workshopuri, conferinţe şi lansări de
carte. De asemenea, în vederea pregătirii
tinerilor ca viitori oameni de teatru amin-
tim cartea scrisă de profesorul-regizor
Gelu Badea, Solilocviu. Această carte este
o proiecţie a ceea ce se studiază în facul-
tate şi o surprindere documentată şi avi-
zată a conceptelor cu care trebuie să fie
deprins un viitor om de teatru.

Teatrul face parte din literatură, iar re-
gizorii încearcă să decupeze realitatea li-
vrească, s-o treacă prin filtrul personal
artistic, să vizualizeze metaforele şi să
creeze un întreg perceptibil de emoţie.
Teatrul ajută aşadar la o receptare supe-
rioară a textului, subliniind mesajul. 

După cum spunea Camus, „Crede -
ţi-mă, pentru a trăi în autenticitate, jucaţi
teatru“, actorul îmbracă un rol bine contu-
rat şi asumat apărându-se pe sine, elibe-
rându-se şi creând prin joc. Pentru a trăi în
autenticitate şi a afirma ideei veridice tre-
buie să ne regăsim profunzimea şi valorile
morale şi etice în teatru.    

Teatrul în societatea românească 
MiHAi GliGAn
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ion cocorA

6 iulie 1971. Cu premiera Tigrul de Murray Schisgall Teatrul de
Stat din Turda îmi oferă o seară extraordinară. Îl cunosc pe Aure-
liu Manea și văd pentru prima dată un  spectacol în regia lui. La
trei ani de la terminarea facultății, el este deja un regizor tânăr cu
faimă, autor al unor fapte artistice comentate extrem de elogios.
Rosmersholm, examenul său de licență, dar și debutul său pe o
scenă profesionistă, realizat la  Sibiu în 1968, face furori, entuzi-
asmând întreaga elită a teatrului românesc de la creatori la cri -
tici. Lucian Pintilie scrie că „Manea vădește un fel de  simț concret
al misterului, o intimitate cu zone de halucinație, sentimentul că
le-a străbătut personal, atât de puternic creează valul de spaimă
și durere azvârlit înspre sală”. Ana Maria Narti remarcă „fanatismul
lui Manea”, manifestat ca „un mod categoric de a privi expresia
teatrală”. Ileana Popovici descoperă în Rosmersholm un „ciudat
amestec de psihanaliză și exorcizare”. George Banu îi atribuie
„semnificația unui document al sufletului”. Cine m-a năucit însă
cu Manea, spunându-mi că trebuie neapărat să-l cunosc și să-i
văd spectacolele, a fost prozatorul Sorin Titel, un împătimit de
teatru și film. Ei s-au cunoscut și împrietenit la Timișoara.
Proaspăt absolvent al clasei de regie a profesorilor Radu Penci-
ulescu şi Mihai Dimiu, încrezător și dornic de afirmare, Aureliu
Manea poposește în orașul de pe Bega aureolat de șocul produs
cu Rosmersholm. Aici, fără să aștepte mult, stimulat probabil și
de întâlnirea cu doi tineri actori de mare har, Ovidiu Iuliu Mol -
dovan și Florina Cercel, revine spectaculos în atenție cu Anotim-
purile de Arnold Wesker, autor englez din generația „furioșilor”.
Succesul îi dă curaj, ambițiile îi cresc, astfel că își concentrează
eforturile, reportorial vorbind, pe un nou proiect de anvergură,
mult mai dificil și nebun decât cele anterioare, anume Sankutala,
o adaptare după capodopera lui Kalidasa, celebrul poet și dra-
maturg hindus. O viziune regizorală excentrică, abundând în de-
talii insolite, cum ar fi prezența unui falus uriaș în mijlocul scenei,

irită mințile conservatoare din teatru și din afara lui, stârnește
cleveteli și nedumeriri, sperie pe însuși directorul instituției, re -
putatul actor Gheorghe Leahu. Urmarea e că oportuniștii se
aruncă la atac. Experimentul eșuează și  repetițiile se suspendă.
Rămâne, în urma lor, nu numai amărăciunea unui lucru neter-
minat, ci și o avalanșă de discuții menite să se transforme în
anecdotă și legendă. În fine, nu aceeași soartă  va fi împărtășită
de piesa lui D. R. Popescu, Aceşti îngeri trişti, un text cu o încăr-
cătură specială, cu un subiect incomod pentru oficialități, căci
relatează  episoade  dramatice de viață cotidiană, cu stări con-
flictuale și personaje care dau în epocă bobârnace serioase
stereotipiilor realist-socialiste  frecvente în dramaturgia auto-
htonă. Când Manea își finalizează spectacolul, în 1970, încă nu
se stinseseră ecourile premierei absolute, eveniment de răsunet,
având în rolurile principale, în două creații actoricești memora-
bile, pe Ion Fiscuteanu  și  Anca Neculce Maximilian. Acești în-
geri triști devine, astfel, rapid piesa momentului. Cunoaște
reprezentație după reprezentație. Toate lecturi regizorale de un
realism crud, cu accente paroxistice, cu personaje permanent
într-o stare conflictuală explozivă. Manea urmează însă o altă
cale. Iese din previzibil. El convertește, din cât am înțeles din co-
mentariile publicate, materia dramatică în scene bizare, într-un
rafinat ceremonial al ceaiului. Scoate întrucâtva (paradoxal, nu?)
„îngerii” revoltați din contextul social. Îi concepe și expune în re -
gistru cehovian, violenței contrapunând o blazare de un aer aris-
tocratic. Adevărul e că îmi scapă motivele pentru care spec- 
ta colul rămâne în anonimat. Puțini critici îl comentează și nu din-
tre aceia ce i se declaraseră fani. Dar să mă întorc la miraculoasa
seară turdeană. Cum era obiceiul casei, neabătându-se de la
tradiție, aceasta s-a întins  în Clubul Teatrului până către ziuă. Nu
ca o așa-zisă „agapă”de genul celor ce se obișnuiesc după pre-
miere, ci ca un prilej de apropiere între artiști și spectatori, cu 

Un poet interzis, Ion Pillat, publicat într-un ziar de
partid, o farsă a lui Manea care s-a lăsat cu o

retrogradare, o aventură teatrală epuizantă, cu multe
reprezentaţii cenușii, asortate cu momente de footbal,

dar și cu versuri din „Ulise” de Lucian Blaga
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discuții înfocate, adesea contradictorii, la care participă atât re-
alizatorii spectacolului, cu fidelii lor admiratori, cât și criticii și alți
invitați. Eram într-un grup de ziariști clujeni și actori, între care și
interpretul principal din Tigrul, Vladimir Brânduș, când, ros-
tindu-ne numele, am dat pentru prima oară mâna cu Manea. La
început, m-a privit tăcut, timid, cu șiretenie totuși, încât a trecut
ceva timp până când mi-a spus: „Eu vă ştiu pe Dv.” Îmi
închipuisem, cu o mândrie abia disimulată, că citește revista Tri-
buna, că e la curent că semnez săptămânal, de mai multe luni, în
paginile ei cronica teatrală, că sunt un critic pasionat de feno -
menul teatral și, îndeosebi, un susținător al regizorilor tineri. Nu
bănuiam că în capul lui clocotește altceva. Continua să mă fi xeze
stăruitor, iscoditor, ca și când ar fi așteptat să-mi surprindă o
reacție. După o lungă tăcere a adăugat: „Dumneavoastră m-ați
dat de gol! Ați descoperit că poeziile publicate în ziarul Făclia , pe
când eram elev, nu sunt ale mele, ci ale lui Ion Pillat”. A fost rân-
dul meu să tac, încercând să-mi aduc aminte la ce se referă, iar
apoi să încep să râd. Într-adevăr, în urmă cu ani, șeful secției de
cultură al ziarului de partid din Cluj, mi-a mărturisit, plin de
încântare, că a descoperit un poet tânăr extraordinar pe care îl va
publica peste două zile. Nu a vrut să-mi arate poeziile sau să-mi
dea alte amănunte. „Așteaptă și ai să vezi” i-a fost răspunsul
înainte de a părăsi redacția unde venisem să ridic un mic ono-
rariu. Cu banii primiți în buzunar, uitând de junele poet-minune,
am intrat într-un anticariat. Aici de pe un raft mi-au sărit în ochi
cele două volume ale Antologiei poeților de azi de Ion Pillat și Per-
pessicius, ilustrate cu portrete de Marcel Iancu. Nu numai că
le-am cumpărat fără să stau pe gânduri, ci le-am și citit deîndată
ce am ajuns în sala de lectură a căminului  studențesc „Avram
Iancu”. Iar atunci când poeziile enigmaticului poet au apărut în
ziar am rămas perplex. Ele apărțineau lui Ion Pillat și erau tipărite
în Antologie... Îi relatez lui Manea întreaga  poveste. În  replică,
îmi explică, nu fără să se amuze, că nu a fost vorba de un pla-
giat, ci de o răzbunare pe un redactor care luni în șir a refuzat să-i
publice poeziile proprii. Drept urmare, bietul om, altfel cum-
secade,  s-a ales cu un vot de blam la partid și cu o retrogradare.
Acuza ce i s-a adus a fost că a publicat un poet interzis și nu  că
un elev năzdrăvan îi înscenase o farsă. Mult după miezul nopții,
împreună cu ceilalți clujeni veniți la premieră, m-am urcat în
mașina care aștepta să ne ducă acasă. La despărțire Manea se
aproapie tainic de mine și-mi spune: „Să știți că nu am fost
supărat pe Dv. din cauza întâmplării cu poeziile lui Ion Pillat. Cred
acum, după ce ne-am cunoscut, că nu a fost o întâmplare oare-
care, ci un semn al inconștientului care  a prevestit o prietenie.
Degeaba am înlocuit cuvântul cocoare cu tractoare, nu am scăpat
unul de altul”! Hi, hi, hi... Când transcriu aceste rânduri am sen-
zația că îl aud cum râde!

23 iunie 1982. Ieri, în jurul prânzului, imediat după ce am sosit
cu avionul de la Cluj în București, primul lucru pe care l-am făcut
a fost să merg la Athenee Palace să mă cazez și eliberez de bagaj.
Apoi, cum era de așteptat, următoarea țintă nu putea fi alta decât
la restaurantul Casei Scriitorilor de pe Calea Victoriei. Aici, ca de
obicei, dau cu ochii de foarte mulți cunoscuți. Schimb câteva
cuvinte cu Petre Stoica, mă salut cu Traian T. Coșovei, cu Mircea
Ciobanu, acaparat de un dialog aprins cu două june poetese, iar
în cele din urmă Eugen Jebeleanu mă invită la masa lui. În ciuda
faptului că mi-am propus să nu pierd mult timp cu prietenii, ci să
mă întorc cât mai repede la hotel, încă o dată s-a dovedit că
socoteala de acasă nu se potrivește totdeauna cu aceea din  târg.
E trecut de miezul nopții și încă nu am părăsit restaurantul. Am

uitat cu desăvârșire, migrând de la o masă la alta, că în zori, la ora
șase, un grup de treisprezece (ce cifră!) dramaturgi și critici
plecăm spre Sofia pentru a participa la Festivalul Internațional
„Teatrul Națiunilor”. Conform înțelegerii, după patru ore de somn,
dacă or fi fost și atâtea, telefonul sună insistent. Sunt anunțat de
la recepție că e ora 5,20 și că am solicitat să fiu trezit. Cum distanța
dintre hotel și locul de întâlnire nu era mare, contrar anticipărilor
celor care mă cunosc, ajung primul la microbuz. Încet, încet, unii
punând minutele de întârziere pe seama taximetrelor, își fac
apariția și ceilalți. Doar Paul Cornel Chitic a sărit peste dublul
sfertului academic. Plecăm în cele din urmă cu aproape o oră mai
târziu decât stabilisem. Toți suntem de acord, deși fumătorii nu-și
ascund exasperarea, să reducem, pe cât e posibil, pauzele și să ne
încadrăm în grafic. Chiar și masa de prânz la Plevna o luăm într-un
timp record. Așa că, la ora 17 (trecute fix!), suntem în holul
hotelului Europa, punctul final al călătoriei, acolo unde ne vom
duce traiul o duzină de nopți. Impresia e excelentă. Hotelul e
modern, cu hol spațios. Suntem întâmpinați de o recepționeră
tânără, frumoasă, comunicativă, să o tot privești, bine dispusă,
gratulându-ne pe fiecare cu câte un surâs. Destul ca să nu mai
simțim oboseala. Voi împărți camera cu Mircea Ghițulescu. Am
hotărât asta de la Cluj. Căci nu suntem numai clujeni, ci și buni

prieteni. Camera e confortabilă, curată, cu aer condiționat și
televizor color.  Nu zăbovim însă prea mult în ea, deși oboseala
ne împingea spre paturi. Facem repede duș, iar peste o jumătate
de oră întregul grup (Iosif Naghiu,Valentin Silvestru, Dumitru
Solomon, Marius Robescu, Mehes Gyorgy, George Genoiu,
Margareta Bărbuță, Paul Cornel Chitic, Dumitru Chirilă, Ștefan
Oprea) ne întâlnim în hol pentru a merge la hotelul Moscova care
e inima grandioasei manifestări. Aici sunt cazați actorii, aici e
centrul de presă, aici e găzduit simpozionul cu tema Teatrul și
întoarcerea la origini, aici ne așteaptă dosarul cu documente,
invitațiile pentru spectacole și plicurile cu diurna. Încă pe drumul
spre Sofia mă gândeam că teatrul va fi supus la o probă de foc.
Motivul e unul întemeiat. Actuala ediție a Festivalului „Teatrul
Națiunilor” se desfășoară în paralel, ca să nu zic la concurență, cu
campionatul mondial de footbal din Spania. Cu gândul la această
coincidență, aruncându-mi privirea în jur, ochii mi se opresc pe
un televizor imens, cu un ecran cât cel de la cinematograf, pe care
meciul Italia-Camerun își consumă a doua repriză. Incredibil. În
Bulgaria meciurile se pot vedea nu numai color, ci și la scară
mărită, în timp ce televiziunea noastră națională, umilindu-i pe
români, nu  transmite nici de astă dată marea „bătălie” fotbalistică.
La Cluj, de exemplu, sute și sute de oameni vor urca iarăși cu
televizoarele la „purtător” către dealul Feleacului, fiecare sperând
să găsească un loc de unde să poată prinde Budapesta. De atâtea
ori mi s-a întâmplat și mie să mă găsesc între ei. Firește, nu cu
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televizor propriu, căci nu aveam mașină cu care să-l car, cum nu
aveam nici știința și dotările necesare  de a-l instala și face să
funcționeze, ci pur și simplu pentru a mă lipi de mulțimea strânsă
în preajma uneia sau alteia dintre mașinile cu televizoare pe
capotă. Uneori stăteam în pădure, chiar și pe ploaie, până după
miezul nopții. Din acest punct de vedere bucureștenii sunt
privilegiați. Nu e necesar să-și părăsească apartamentele. Dimpo -
trivă, își împart frățește programele tv  cu vecinii de la sud de
Dunăre, devenind mai bulgari decât bulgarii la emisiuni la care
noi nu aveam acces. De altfel, pentru perioada maratonului
footbalistic, înainte de a ști că voi merge la Sofia, mă gândisem să
fac o escală la București, fie și măcar pentru etapele finale. Dar
iată că acum, în față cu șansa de a  vedea un meci frumos, tehnic,
am sentimentul că prestigiosul festival împinge în plan secund
footbalul. Răsfoiesc caietul program și sunt uluit. Nu exagerez
dacă spun că Sofia este timp  de două săptămâni, între 20 iunie și
4 iulie,  capitala mondială a teatrului. Participă treizeci de țări
(Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Vietnam, R.D,G., Grecia,
Danemarca, Israel, India, Islanda,Spania, Italia, Cipru, Cuba, Nor -
vegia, Polonia, România, SUA, Uniunea Sovietică, Turcia, Ungaria,
Philipine, Finlanda, Franța, R.F.G., Cehoslovacia, Suedia, Jugoslavia
și Japonia), cu peste patruzeci de trupe și o sută treizeci de

spectacole. Nu știu cum au arătat edițiile anterioare, în special
cele organizate de țări occidentale, dar cea din capitala Bulgariei
depășește, ca amploare, tot ce am văzut în materie de festivaluri
internaționale. Sunt zile și cu zece reprezentații. Nu mai întâlnisem
așa ceva nici la Festivalul de toamnă de la Paris, nici la Belgrad  la
BITEF, nici la alte manifestări de gen din  Polonia sau R.D.G.
Deodată, holul hotelului e invadat de o explozie de aplauze și
urale. E minutul 60’ al meciului și italienii au deschis scorul prin
Graziani. Îmi reproșez că nu am fost atent și nu  am văzut golul.
Aștept reluarea fazei. Nu trece, însă, decât un  minut și aplauzele
și uralele izbucnesc cu o și mai mare intensitate. Se produce o
amețitoare lovitură de teatru. Camerunezii egalează. În jurul meu,
e o nebunie de nedescris. Mă calmez, totuși, repede și îmi arunc
din nou privirea pe caietul program. Observ că lipsesc spectacole
de Brook, Strehler și de încă două-trei somități ale momentului.
Ceea ce nu mă împiedică să bifez vreo douăzeci de provocări. E
excelent dacă voi reșuși să văd două spectacole pe zi. Când
deschid plicul cu invitațiile, trăiesc, însă, o mare dezamăgire.
Oferta, dincolo de câteva excepții, e extrem de săracă. Nu-mi
acoperă decât parțial opțiunile. Pentru nimeni nu  contează că
sunt un critic familiarizat cu viața teatrală, atât de la noi, cât și din
lume, că scriu săptămânal cronică teatrală de mai bine de un
deceniu. Pe de altă parte, invitațiile primite coincid în foarte mică
măsură cu spectacolele socotite a fi importante și  că merită să fie
văzute. Între ele nu se află, de pildă, clasicul Oh! Les beaux jours de

Beckett (compania Renaud-Barrault) sau Dante al polonezului
Jozef Szajna. Dar nu fac de fel  o tragedie din absența lor. Pe
ambele le-am văzut. Pe cel dintâi,  la  Paris, pe celălalt în Berlinul
de Est. Ce mă revoltă, realmente, e că nu am invitație pentru trupa
japoneză Zeami Za. Mi-e imposibil să accept că voi rata ocazia de
a vedea pentru prima dată pe „viu” un spectacol No. Nu acuz pe
nimeni, firește, de rele intenții. La fel de complicată ar fi fost
situația, nu am nicio îndoială, și în cazul când mi s-ar fi solicitat
să-mi aleg personal preferințele. Cred că la fel de derutat aș fi
fost. Cu greu mă văd în stare să aleg între o trupă engleză și una
belgiană, între un spectacol francez cu Britanicus și altul al
Teatrului de Balet din Moscova sau Comedia dell’arte venit din
Cehoslovacia, între baletul din Koln și cel din SUA, între indieni și
greci,  între suedezi și opera Manechinele a polonezilor. O oarecare
curiozitate m-ar fi determinat probabil să nu ocolesc nici cele
două producții de succes ale Teatrului Nottara, Jocul vieții și al
morții în deșertul de cenușă și Karamazovii, despre care am scris
elogios la premieră. Modul cum sunt primite de un public străin,
dar și de specialiști versați, cu siguranță că ar fi constituit un bun
prilej de a-mi verifica opiniile. Ce să mai vorbesc, apoi, de celelalte
evenimente în afară de cele spectacologice. Mă gândesc la
conferințele de presă, la întâlnirile cu mari creatori, regizori, actori,

la mărturiile unora dintre ei, veritabile porți de acces în labo -
ratoare intime de creație. Mi-e din ce în ce mai clar că, profitând
de ecusonul de gazetar atestat,  înțelept e să-mi asum condiția
de spectator itinerant și să mă perind prin mai multe săli. În sensul
că, dacă nu-mi place ceea ce văd să le părăsesc și să alerg spre
altele.  Uite, până și în această seară, după o călătorie pe o căldură
sufocantă, m-aș fi bucurat să dețin o invitație la unul dintre
spectacolele  prezentate de Picolo Scala (Italia), Atelier 212 (Jugo -
slavia), Teatrul Actual (Franța) sau Teatrul de marionete Bruce
Schwartz (SUA). Adevărul e că nu am chef să urc în cameră și să
mă culc cum au procedat Valentin Silvestru, Mircea Ghițulescu și
Dumitru Solomon. Îi conving de aceea pe dramaturgii Iosif
Naghiu și Mehes Gyorgy să ieșim să ne plimbăm. Undeva, pe
bulevardul Vitoșa, ne oprim la o cafenea cu mesele așezate direct
pe trotuar. Nu ezit să comand un expreso. E excelent.  Exact ceea
ce aveam nevoie. Naghiu și Mehes, fiindu-le teamă că nu vor
putea dormi, preferă să bea bere. Nu schimbăm multe cuvinte.
Fie din pricina oboselii, fie că ne lăsăm purtați de propriile
gânduri. Mă uit la oamenii de la mese, dar și la cei ce trec pe
bulevard. Sunt calmi, liniștiți, fără urmă de stres. Prima impresie e
că Sofia e un oraș curat, civilizat, mult mai occidental decât
Bucureștiul. Târziu, când ne hotărâm să pornim către hotel,
propun să urmăm alt traseu și nu cel pe care am venit. Naghiu se
împotrivește întrucât nu-și dorește să ne rătăcim. Îl asigur că sunt
un as în materie de orientare, de parcă nu aș fi, ca și el, pentru
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prima dată în Sofia, că nu are motive să-i fie  frică. Vom ajunge
acolo unde trebuie. Pe drum, ne întâlnim cu câțiva actori de la
Nottara. Aflăm de la ei că Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă
e la a doua reprezentație în sala Institutului superior de artă
dramatică. Mai în glumă, mai în serios le zic colegilor mei „hai să
mergem să prindem finalul”. Replica lui Naghiu e promptă: „Ești
nebun! Du-te singur dacă vrei!”

24 iunie 1982. Ziua debutează cu o veste grozavă. Sub pre-
siunea spectatorilor, la  insistențele lor, organizatorii nu  au în-
cotro și planifică în matineu o reprezentație suplimentară a
trupei Ziami Za. Dacă aseară eram disperat, dar decis să fac tot
ce-mi stă în putință să-i văd pe japonezi, acum mă bucur că am
avut norocul să devin posesorul a două invitații, deși scap de-
monstrația lui Barrault din Le langage du corps, care îmi garan-
tează vizionarea a două spectacole apreciate ca fiind cap de afiș.
Oricum, într-o zi aglomerată, cu o suită de reprezentații ce se su-
prapun, insolitul și exoticul teatru No are pentru mine semnifi-
cația unui eveniment unic. Îmi amintesc că am scris deseori,
bazându-mă doar pe cunoștințe de ordin livresc, acumulate din
lecturi, despre elementele No la care apelează frecvent regizori
tineri. Ar fi fost deci de neimaginat, în ceea ce mă privește, să nu
profit de o ocazie rară. Obsedat să nu se lase cumva cu vreo în-
curcătură, eventual să întârzii, pornesc spre Teatrul Național Ivan
Vazov cu o oră înainte să înceapă reprezentația. La intrarea în
sală e prăpăd. Zeci și zeci de spectatori fără invitații încearcă să se
strecoare înlăuntru. Reușesc cu greu să ajung la loc și să-l ocup.
Comparând ceea ce se întâmplă pe scenă cu ceea ce mi-am în-
chipuit nu mi se pare că diferă mult. Rețin fiecare detaliu.  Evi-
dent, execuția partiturii e perfectă. Interpreții dovedesc o
con centrare maximă, evoluează la un nivel de  exascerbare li-
mită, jocul lor e epurat de orice excese de teatralitate. Ermetic la
nivelul semnelor, dar relativ străveziu la cel al subiectului, actul
întâi, din cât înțeleg, e o improvizație pe un motiv comic. Ar fi
fost și atât suficient pentru a-mi da seama în ce constă miracolul
teatrului No. Sigur, e un gen de teatru pentru specialiști, dificil,
cu miză pe o ritualitate  arhaică, pe un alfabet straniu, care se
adresează unui public inițiat, mai ales în absența unui fond nativ
de natură să faciliteze receptivitatea. Riscul de a plictisi poate să
apară oricând. Ca dovadă, numeroși spectatori pleacă la pauză în
ideea că și-au satisfăcut curiozitatea. Nu procedez la fel și bine
fac. Partea a doua înregistrează o  modificare de registru radicală.
Puterea de a fascina a ceremonialului devine uluitoare. Tensiu-
nea crește, semnele concentrează în ele stări abisale, inexprima-
bilul  iese la suprafață, atinge paroxismul, senzația fiind că se
asistă la o exorcizare de mistuire interioară. Adeseori apocalip-
tic, poate și pentru că între limbaj și trăire există un foc continuu,
teatrul No nu interesează teatrul modern dintr-o perspectivă a

valorificării sale ca o experiență istorică. Aureliu Manea, Alexan-
dru Tocilescu și Cătălina Buzoianu au intuit în profunzime acest
lucru. Niciunul nu e preocupat să preia  temele teatrului No, ci
de personalizarea formei proprii de spectacol. Experimentează
în primul rând în planul mijloacelor de expresie, al convenției, al
insolitului și exotismului unor semne. Fără  să fie inhibați, fără să
țină cont de canoane de sacralitate sau de alte norme și con-
strângeri specifice, îl explorează cu o libertate extremă. Îl tra-
tează, uneori parodic, alteori cu gravitate, ca pe o sursă ine pui-
  zabilă de îmbogățire a limbajului scenic. E o eroare, de aceea,
dacă nu un mod de a căuta nod în papură, să-i reproșezi Cătăli-
nei Buzoianu că în Strigoii la Kitahama de Kobo Abe nu respectă
„stilul japonez”. O eliberare paradisiacă de traume, o aventură
spirituală a evadării în zona feericului și  inefabilului, după „transa
No”, sunt miniaturile coregrafice pe muzică de Bela Bartok, H.Van
Manen, F. Cohen și D. Milhaud. Tanzforum din Koln cucerește
deo potrivă prin naturalețe și  risipă de fantezie, prin ritmul și
aura poetică a scenariului, prin umorul punctat cu rafinament și
discreție. Sincer vorbind, deși inițial intenționasem să nu stau
până la final, mi-a fost imposibil să părăsesc sala. Dacă aș fi
făcut-o ar fi fost un sacrilegiu. Căci Doamna mamă și domnișoara
fiică, Teatrul de Stat din Ankara, din care prind câteva scene, a
fost  un spectacol comun, cumințel, în contrast puternic cu per-
formanța reușită de artiștii  germani. O farsă de factură populară,
jucată alert,  cu haz asigurat de replici (poante) și disponibilitățile
comice ale interpreților, scrisă de dramaturgul turc Cahit Atay. 

25 iunie 1982. Astăzi programul e destul de lejer. Dimineața
văd, fără invitație, un spectacol bulgar pentru copii, instructiv, cu
accente satirice, ingenios lucrat, cu o recuzită ilustrativă inven-
tivă. Textul e o comedie spumoasă, cu multă voioșie, și aparține
lui N. Jordanov. Seara, renunțând din start la tentația de a mai
vedea o dată Oh! Les beaux jours, biletul la spectacolul Teatrului
de Balet din Moscova îl consider o favoare. Știu la ce să mă aștept.
Facerea lumii e un moment de artă autentică, pură. Îmi rețin
atenția armonia și plastica spațiului de joc, sensibilitatea inter-
preților, perfecțiunea lor, modul cum transpun în dans „o po-
veste” cu o acțiune coerentă, subtil narativă, grațioasă și
fantezistă. La final ies din sală bine dispus și alerg, plutind parcă,
la hotelul Moscova cu speranța că  încă nu s-a terminat meciul
Spania-Irlanda de Nord, transmis de pe stadionul Luis Casanova
din Valencia. Norocul mi-a surâs  și de astă dată. Prind circa 
două zeci de minute din repriza a doua. Rezultat dezastros pen-
tru spanioli. Sunt învinși acasă de irlandezi cu 1–0! 
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26 iunie 1982. Organizatorii au găsit o nouă soluție pentru a
rezolva criza de locuri. Dimineața, când am coborât la micul
dejun, am primit de la recepție un plic cu o invitație la repetiția
spectacolului maghiar cu Misterele din Csikolya, producție a Tea-
trului din Cetate (Budapesta). Scenariul are ca punct de plecare
o temă biblică. Dansurile și cântecele sunt folosite din abun-
dență. Actorii se descurcă excelent în toate ipostazele. Conferă
demersului scenic un caracter popular, operatistic într-o măsură,
agreabil pentru public.  Partitura muzicală conține și ritmuri de
cântece din  folclorul românesc. În ciuda profesionalismului cu
care e interpretat, a planurilor largi ale unei mizanscene gene-
roase, cu premize de gândire teatrală modernă, regia nu se
depășește un concept de teatru tradițional, previzibil și ca mij-
loace și ca formă. În tensiune și spirit se păstrează la dimensiunea
unei snoave. Pentru seară îl prefer pe Shakespeare cu Regele Lear
și respectiv Furtuna. Încep cu Lear-ul, a doua producție a Teatru-
lui de Stat din Ankara, fără să mă aștept câtuși de puțin la vreun
miracol. Nu am nevoie mai mult de o scenă ca să-mi devină clar
cum stau lucrurile. Nici vorbă de o lectură personală a textului,
de o interpretare a lui, de vreo intenție oricât de palidă de a con-
vinge că Shakespeare e „contemporanul nostru”. Mă mir cu câtă
nonșalanță se trece peste cartea lui Jan Kot. Montarea e în text,
cumpănită cu simplitate, cu un joc actoricesc direct, în relație,
uneori, conversativă cu publicul. Centrul de greutate rămâne
protagonistul așezat în rol fără efort de evidențiere. Acțiunea
odată demarată, cu unele nuanțări mai acătării pe alocuri, curge
fără surprize. Acesta e și motivul pentru care, conștient de im-
politețea comisă, părăsesc sala Teatrului Ștefan Macedonski și
mă îndrept  spre Institutul superior de artă dramatică. Aici, Fur-
tuna unei companii engleze mă entuziasmează. Un spectacol
gândit astăzi pentru astăzi.  Între cei peste două sute de specta-
tori în picioare, înghesuiți până la sufocare, îl zăresc pe Marius
Robescu. Îl aștept la ieșire și mergem împreună la hotel. Nu dis-
cutăm nimic despre teatru, ci despre fotbal. În cameră, Mircea
Ghițulescu doarme cu televizorul aprins. Precizez că în numai
două seri am avut invitații pentru aceleași spectacole. Sting te-
levizorul și mă mișc pe vârfuri, încet, atent să nu-l trezesc. E târ-
ziu și sunt obosit. Încerc, totuși, să-mi notez impresiile despre
încă o zi de festival. Dar nu le pot duce până la capăt. Mă culc
hotărât să-mi continui mâine comentariul la Furtuna. 

22 iunie 2019. Primesc un mesaj de la Horia Gârbea în care
sunt rugat să trimit Jurnalul pentru Neuma. Promisesm, de fapt,
că i-l voi trimite joi. Astăzi e sâmbătă și eu am rămas cu trans-
crierea (procesarea) tot la finalul zilei 26 iunie 1982. Cum am tre-
cut de  douăzeci și cinci de mii de semne, îmi propun să nu mai

adaug nimic. Rămâne să revin cu continuarea în  următoarele
două numere (9-10) ale Neumei. Deci, în circa o oră, după corec-
tură și selectarea fotografiilor, colaborarea mea va fi la destinație.
Nu a fost să fie. Imprevizibilul iarăși și-a  făcut de  cap. Împreună
cu Dana și Wanda, fiica lui Toma George Maiorescu, venită de la
Los Angeles să-și viziteze tatăl bolnav, ademeniți cu cei mai buni
mici care se pot mânca pe meleagurile noastre, Dragoș Galgoțiu
ne invită să-i facem o vizită la Gruiu. Desigur, nu refuzăm invi-
tația, mai ales că micii vor fi descântați chiar de el. Autostrada e
liberă, vremea splendidă. O îndemn pe Dana să depășească 120
de km pe oră, dar fără rezultat. Își motivează prudența spu-
nându-mi, râzând,  că dorește și ea să admire peisajul. Suntem
așteptați în fața casei. Parcăm și ne trezim deodată pe o gură de
rai. O grădină plină de miracole și tentații. O oază de verdeață și
liniște. Mierle aleargă prin iarbă, ciugulind numai ele știu ce. Rân-
dunici zboară din cuibul pe care și-l construiseră cu desăvârșită
artă sub streșina de dinaintea ușii de la intrarea în casă. Între
timp, își face apariția soția amfitrionului, Mihaela, cu un pui de
arici în palme. Dana și Wanda, fostă colegă de liceu cu Dragoș, iau
cu asalt  tufele de zmeură, vișinii cu crengile doldora de rod, se
chinuie să spargă câteva nuci verzi adunate de pe jos. Se pare că
nimănui nu-i este gândul la mititei, la cârnăciorii și fripturile ce
sfârâie pe grătarul vegheat de regizorul ce se exersează ca maes-
tru bucătar. Dobermanul său, Klaus, incitat de mirosuri, pus pre-
ventiv sub cheie pentru a nu apărea surprize neplăcute, își face
din când în când simțită prezența prin lătrături repetate. Se în-
serează și ne decidem să ne întoarcem la București. Euforia creată
de cănile de palincă, atent ținute sub control de Dana, de dis-
cuțiile purtate cu pasiune, având ca subiect teatrul, evocări de
prieteni, devotamentul câinilor, îmi piere treptat. Sunt obsedat
de vina că am întârziat exagerat de mult cu trimiterea Jurnalului.
Ajung acasă și mă și apuc de corectură. Mă opresc, însă, brusc
când ajung la lista cu dramaturgii și criticii cu care am fost în
1982 la Festivalul „Teatrul Națiunilor” de la Sofia. Remarc, ci-
tindu-le numele, că niciunul nu mai e în viață. Doamne, Dumne-
zeule, mă întreb cutremurat, oare nu cumva halucinez? Privesc la
ceas și constat că e ora patru.. Murmur, dărâmat sufletește, ver-
suri de Blaga din Ulise: „Dar pe liman ce bine-i/să stăm în necu-
vânt/și fără de amintire/și ca de sub pământ,/s-auzi în ce
tăcere/cu zumzete de roi,/frumusețea și cu moartea/lucrează
peste noi”.
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Cele 100 de titluri
duMiTru unGureAnu

1. Phoenix – Cantofabule, 1975. Vârful absolut al rockului au-
toh ton, chintesenţă de stiluri diferite, cu influenţe populare şi ar-
monii sofisticate, editat într-un an care, pe plan internaţional,
marchează sfârşitul „deceniului de aur”. Pentru noi, a fixat la zenit
cariera trupei cu nume magic, simbol parcă al destinului româ-
nesc, condamnat la periodică surpare şi înălţare.

2. Sfinx – Zalmoxe, 1979. Structu rat ca un palat impunător,
cu orchestraţii ce sfidează percepţia comună, albumul îmbracă
străvechiul mit cosmogonic local în haine moderne, dincolo de
orice modă. Poem exemplar de rock
simfonic, imposibil de clasificat stilis-
tic, poate rivaliza cu lucrări unanim
considerate capodopere. 

3. Progresiv TM – Dreptul de a visa,
1975. Un alt disc de referinţă dintr-o
perioadă în care să reclami chiar şi un
drept constituţional echivala cu aten-
tatul la siguranţa patriei socialiste.
Produs al conlucrării fireşti dintre nea-
murile acestui pământ, într-un oraş
emblematic pentru Europa, este şi o
demonstraţie că rockul exprimă năzu -
inţele oricărui om, indiferent de na -
ţionalitate.

4. Rodion G. A. – The Lost Album,
2014. Apărut ca un fel de recuperare,
fiind vorba de înregistrări din anii
1970, discul se poate mândri, tehnic
şi conceptual, cu elemente de avan-
gardă şi riffuri ce urmau să facă valuri
în spaţiul sonor din lumea liberă un
deceniu mai târziu. 

5. Semnal M – Cântece transilvane,
1982. Piese diverse, rock sănătos, cu
inserţii populare şi priză la public, executat cu ambiţie, forţă şi
amploare, întocmai ca o întrecere de bărbaţi la petreceri popu-
lare.

6. Experimental Q – Amintiri despre viitor, 1976. Un album
care nu a fost editat niciodată oficial, din cauza stupidei politici
culturale comuniste. A circulat pe benzi şi casete într-un soi de
samizdat, sunetele ţinând loc de cuvinte şi spunând mai multe
decât ar fi reuşit acestea. Aparent ancorate în universul SF,
piesele au claritatea compoziţiilor simfonice, privilegiu dat de
pregătirea componenţilor trupei, studenţi şi absolvenţi ai cla-
sicului Conservator de muzică din Cluj.

7. Metropol – 3, 1981. Altă mostră de rock viguros, melodic,
bine conceput şi chiar bine transpus pe disc. Mărturie că şi pe
plaiurile noastre se putea, dacă se vrea. Mai mult decât ce se
putea în rock, discul este evidenţa şi rodul convieţuirii celor două
etnii, pe care, periodic, opinteşte să le învrăjbească naiba ştie
cine. 

8. Florian din Transilvania – Tainicul vârtej, 1986. Artist poliva-
lent, excesiv de talentat, Mircea Florian revărsa în peisajul mu zi -
cal valah piese de virtuozitate parodică şi inovaţii instrumentale

singulare, perfect melodice, lipsite de stri-
denţe expe rimentaliste, pasămite culte, de
care abuzează atâtea încercări aiuristice. 

9. F.F.N. – Zece paşi, 1976. Încă o probă
că, deşi nu trăiam într-o ţară liberă, rockul
nu se împiedica la graniţele apărate de
duşmanii din interior. Între „duşmani”, se
numărau şi rockeri precum aceşti bu-
cureşteni cu studii superioare, plecaţi apoi
pe meleaguri străine, unde puteau mun -
cească şi să trăiască normal, fără ingerinţe
ideologice restrictive şi idioate.

10. Thy Veils – The Diaphanous Depres-
sions, 2001. Odată cu noul mileniu, a de-
venit cât se poate de clară schimbarea
paradigmei în compunerea, înregistrarea
şi livrarea către auditoriu a muzicii de toate
genurile. Computerul, internetul, instru-
mentele softronice au intrat în uzul gene -
raţiei tinere şi îi exprimă sentimentele,
viziunea despre lume, atitudinea faţă de
societate. Timişorenii de la Thy Veils, în
speţă „creierul” Daniel Dorobanţu, s-au si -
tuat din start exact acolo unde lucrurile
astea se întâmplau. E dovada că românii

nu maimuţăresc, nici nu copiază grosier curentele culturale „de
dincolo”, ci pot să le îmbogăţească pe cele noi. Thy Veils îşi vindea
muzica pe internet într-o vreme când Metallica, de exemplu, se
pronunţa pentru interzicerea acestei forme de co merţ.

Clasamentul meu reflectă, desigur, preferinţele proprii. Este
opinia cuiva care de mai bine de-o jumătate de veac doar ascultă
muzică, nu interpretează şi nu este implicat în afacere, ca profe-
sionist. Nici „critic” nu sunt. Sper însă că am făcut alegerile judicios;
chiar tendenţios, dacă asta înseamnă a prezenta cât mai cuprinză-
tor ce s-a făcut la noi în rock.  

Împlinirea unui secol de la Marea Unire a prilejuit, între altele, şi clasamentul celor mai bune 100 de 
discuri româneşti de rock. Măcar că discografia genului abia numără la noi cinci decenii subţiri, numărul
şi calitatea realizărilor impunea demersul, ale cărui rezultate pot fi citite aici: http://romaniarock.ro/
top-100-albume. Mulţumirile adresate iniţiatorului Florin Niţu nu ascund uşorul regret personal că am
ales doar câte un singur album din portofoliul unei trupe. Am vrut să marchez astfel bogăţia tematică,
fiind clar pentru oricine că albumele grupului Phoenix, bunăoară, sunt egale valoric între ele, însă nu pot
înlocui pe-ale altor trupe, cu notorietate redusă. Iată primele 10 locuri preferate de mine:
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Gaudeamus, igitur! dar...
Gelu neGreA

T
hat is the question: a fost sau
n-a fost? – asta, firește, dacă e
să cităm în originalul britanic
titlul-parafrază al unui film ro-

mânesc cam fotbalistic, după vorbă, după
tată, prezentat în premieră mondială (fil-
mul, nu tatăl…) și chiar oarecum premiat
la ediția din 2006 a Festivalului de la Can-
nes…

Poftim? Ce-are a face pelicula în cauză
cu prefectura cinematografică a județului
Vaslui? Are, și încă una aproape ombilicală,
dacă mă pot exprima astfel. Și nimic nu mă
oprește s-o fac, atâta vreme cât autorul fil-
mului (Corneliu Porumboiu pe numele și
prenumele său) îl are ca autor biologic și
finanțator sincer pe domnul Adrian Po-
rumboiu, celebrul arbitru internațional de
fotbal care a trăit și suflat în fluier pe vre-
mea lui Ion Crăciunescu.

Așadar, a fost sau n-a fost o mare per-
formanță sportivă accederea reprezentati-
vei României în semifinalele Campiona- 
tului European under 21 din acest an?
După părerea mea, răspunsul onest ar fi
acesta: domnule, depinde dincotro pri-
vești lucrurile. Dacă adopți o perspectivă
carpato-danubiano-pontică, faptele (și,
implicit, vorbele de duh adiacente) sunt
următoarele:

- După 20 de ani de privit la televizor
competiția continentală în discuție, tinerii
noștri tricolori, sub comanda lui Mirel
Rădoi – un selecționer pentru care sensul
fotbalului este victoria, nicidecum eterna
necalificare scuzabilă – și-au înscris glorios
numele printre participanții la turneul final
al CE under 21;

- După 100 de ani de tremurat echipa-
mentul pe noi doar la auzul numelor unor
naționale ca Anglia, Franța (ambele cam-
pioane mondiale la seniori) sau Croația (vi-
cecampioană mondială en titre la aceeași
categorie de vârstă), un grup de tupeiști,
mioritici doar după crampoane, nu și după
apucături, a lăsat acasă frica de branduri
ilustre, iar rezultatele s-au văzut: 4-1 cu
Croația, 4-2 cu Anglia și un 0-0 de comple-
zență cu Franța întru calificarea ambelor la
Jocurile Olimpice de la Tokyo (ca să nu mai
vorbim despre fabulosul 2-1 cu care s-a
terminat prima repriză a întâlnirii cu Ger-
mania);

- După două jocuri în grupă, aveam 6
puncte câștigate, opt goluri marcate și trei
primite, ceea ce echivala cu un +5 la gola-
veraj de-a dreptul neverosimil pentru o re-
prezentativă virgină, de-a lungul și de-a
latul timpului, la acest capitol;

- Pentru prima oară, într-o istorie fot-
balistică ce se apropie de un veac de sin-
gurătate a performanțelor la toate catego- 
 riile competiționale, jucătorii unei echipe
românești au înfiorat naturelul propriei
țări, declarând, îndată după calificarea la
turneul final al CE, că scopul lor nu este o
participare onorabilă la continentala între-
cere, ci câștigarea ei, menținându-și cate-
gorica afirmație inclusiv după ce au aflat
componența grupei;

- După decenii de adormire a senti-
mentului românesc al ființei fotbalistice,
suporterii de la orașe și sate ai unei echipe
tricolore s-au trezit la viață și, chiar dacă
n-au mai inundat ca odinioară străzile (uli-
țele), au găsit, totuși, resurse să-și facă au-
zite vocile la ferestrele blocurilor (vilelor
rustice) atunci când ai noștri înscriau câte
un gol – lucru care s-a întâmplat – să nu
uităm nicicând să iubim trandafirii și pe
George Pușcaș, Florinel Coman, Ianis Hagi,
Adrian Petre și Tudor Băluță – de nu mai
puțin de zece ori în patru partide;

- În fine, dar nu în ultimul rând, după
modul în care au evoluat pe iarba verde
din Italia și San Marino, jucătorii în galben
nu s-au arătat cu nimic mai prejos decât
cei din alte formații, din est sau din vest,
accentuând, prin aceasta, nedumerirea
mea unanimă privitoare la diferența de
bani cu care sunt ei prețăluiți prin mer-
cato-urile europene în raport cu alți fotba-
liști – cu deosebire, cei din spațiul ex-
iugoslav (vezi cazul Luka Jovici, băiatul
cumpărat recent cu 60 de milioane de
euro dintr-o echipă a Serbiei pentru care
adjectivul ridicolă reprezintă o suavă dră-
gălășenie).

Cum se vede treaba, însă, dacă schimbi
perspectiva eminamente agricolă, noro-
coasă și regională cu o alta ceva mai euro-
peană și mai puțin lirico-sentimentalo-
fidelă?

- România nu a câștigat trofeul cu care
este dotat Campionatul European de tine-
ret under 21, clasându-se – meritoriu, e

adevărat – între primele patru formații par-
ticipante la întrecere, dar nu mai mult
decât atât. Or, după cum bine se știe, în
orice sport (iar fotbalul este – incredibil,
dar adevărat! – tot un fel de sport…) se
premiază doar locul întâi, restul, de la doi
în jos, nefiind altceva decât o insignifiantă
ierarhie a consolării omului de către om; 

- Adevărul este, de asemenea, că
această competiție, care are în titlu Europa,
este una minoră, contând mai degrabă la
capitolul impresie artistică și speranță
într-un viitor mai mult sau mai puțin înde-
părtat, decât la certitudini. A se vedea în
acest sens absența unui Mbape din echipa
Franței, de exemplu, sau interdicția primită
de Răzvan Marin de la cei de la Ajax 
Amsterdam, care i-au interzis scurt să calce
pe la Cesena și alte metropole fotbalistice
asemănătoare. A se observa, în același
sens, absența de pe harta localităților în
care s-au disputat meciuri ale turneului
final al CE under 21 a unor orașe (la fel de
italiene ca Bologna sau Udine) precum
Roma, Torino sau Milano pe stadioanele
cărora la o partidă de old boys sau de ju-
niori mici din cartier se adună în medie tot
cam 5 sau 15 mii de spectatori .

- Alte mici observații: George Pușcaș
este, într-adevăr, al doilea golgeter al tur-
neului, dar 3 din cele 4 goluri marcate de el
au fost din penalti; Ianis Hagi a înscris de
două ori în porțile adversarilor, dar la 2-1
pentru noi a comis și un unsprezece metri
complet aiurea, care a schimbat scorul și
soarta partidei cu Germania (nu e părerea
mea, ci a lui Mirel Rădoi); Florinel Coman –
botezat caraghios Mbape român –, după
10 minute eclatante în calitate de rezervă
într-un meci, a făcut figurație penibilă ca
titular în următorul; după mai bine de o
săptămână de la încheierea turneului final
al CE, nici un tânăr fotbalist român, în afara
lui Ianis Hagi, a cărui situație este, ca întot-
deauna, complexă și prezintă aspecte, n-a
primit – deocamdată, sper – vreo ofertă de
transfer corespunzătoare de la vreun club
continental important. Etc., etc., etc.

Să ne bucurăm, așadar, însă  cu ochii
cât cepele!
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Amintiri și pohte copilărești 
FloricA bud

D
acă, aș alege oricând paharul
cu lapte de pe tipsia ferme -
cată, nu aș vrea să văd pe ea
nicio fărâmă de carne. Nu că

aș fi vegetariană și nici că aș fi animată de
dorința nestăvilită de a fi în pas cu lumea
bună. Pur și simplu nu îmi face plăcere să
privesc tabloul carnifer. Nu vreau să îmi
aduc aminte nici sacrificarea zburătoarelor
și nici scena înfiorătoare ce surprinde tă -
iatul porcilor. Îmi place sau nu, ele țin de
prozaismul copilăriei mele, de care pot să
fac struțvial abstracție, dar nu pot să îl
reneg. Ca urmare aș fi băut toată ziua doar
lapte. După ce am învățat să ne facem sin -
gure cacao cu lapte, primeam aprobare să
bem dimineața licoarea aromată. 

Îmi aduc aminte de doamna Abrudan
care, să nu ocolească toată ulița, când
ieșea în sat, trecea prin ograda și curtea
noastră. Nu aveam nimic cu dânsa. Doar
că atât insista la mama cu sfaturile ei,
legate de noi, încât ne-a devenit antipa -
tică. Sfatul cel mai deranjant, ce ne-a
supărat cel mai mult pe sora mea și pe
mine, a fost cel legat de cacaoa în lapte. 

„Să nu le lași fetele să își pună  cacao
în lapte că le va face nervi”, îi spunea
mamei cu superioritate. Era prea mult
pentru noi. Lăsând la o parte bunătățurile
făcute în casă, nu prea aveam de a face cu
dulciurile din bold. Câte sortimente de
bomboane și biscuiți ne făceau cu ochii de
pe rafturile prăvăliei! Nici halvaua, rahatul,
bomboanele de gheață nu erau de lepă -
dat. Ultima pe lista preferințelor, fiind
ciocolata nu pot spune despre ea prea
multe. Dar trebuia să fi fost tare bună.

Doamna Abrudan era domnișoară bă -
trână, fusese prea puțin timp măritată. În
adolescență după ce am auzit de pictorul
Petre Abrudan m-am întrebat dacă, ea nu
a fost soția lui. De unde până unde mi-a
venit ideea stupidă de a îi atribui o soție
rea bietului om, nu știu. Din păcate nu mai
am pe cine întreba, în satul devenit oraș,
cu cine a fost măritată. Nici ai mei și nici
alți bătrâni nu mai sunt.

Dimineața, mai ales în zilele de lucru,
adulții casei preferau laptelui,  caveiul. Se
găsea în bold acea ”Cicoare ” sub formă de
pastile rotunde, care se fierbeau deodată

cu laptele. Nu îmi plăcea din cauza laptelui
fiert. Pe când cacao o amestecam cu zahăr
și adaugam laptele nefiert peste compo -
ziție. 

Bunica Valeria se supăra când îl luam
pe ”Nu” în brațe.  ”Nu”, legat de diverse
mân căruri care nu îmi plăceau, aducea
după sine, mai mereu, un  cuvânt odios
mie, războiul, cuvânt ce îmi dă fiori și azi.
Expresia bunicii era: ”Să nu vă osândiți!”.
Urmată imediat de: ”Doamne Feri de un
război!”. Nu era de mirare că se ajungea
aici. Nu doream să mănânc, în afară de
comboți și mazăre, aproape nimic. Nu o
dată am aruncat mâncarea în valăul
porcilor.

De fapt cât poate mânca un copil?
Bunica ar fi fost mulțumită dacă aș fi
gustat măcar două linguri din ceea ce ne
punea în față.  Dacă vedea că nu iese la
capăt cu noi, atunci bunica ne povestea
cum este în timp de război, când viața este
dată peste cap și oamenii nu au ce să
mănânce și nici ce să îmbrace.Totul deve -
nea înfricoșător în jurul meu, la fel ca în
poveștile ei despre  tragedile trăite. Bunica
plângea mult. Era o femeie tristă, dar foar -
te bună și blândă. Nu supăra pe ni meni și
fiind înțelegătoare, nu purta pică nimănui.
Era necăjită doar pe soartă, ce i-a fost po -
trivnică. A iubit mult școala dar nu a avut
parte de ea, cât și-ar fi dorit. La cât de fru -
mos vorbea de învățătoarea ei, mai mult
ca sigur și-ar fi dorit să devină dăscăliță,
mai ales că scria la fel de frumos ca dom -
nișoara Clara. 

Bunica a dorit să învățăm așa că nu
ne-a lăsat să ne apropiem de oale. Mama
ar fi vrut să știm să facem de toate, dar ea

nu a avut nici timp nici răbdare să ne
explice. Iar bunica era mereu atentă ca
mamica să nu ne ia de la studiu, pentru
vreo muncă casnică. Ca atare, am învățat
să preparăm maioneza la școală.  A fost o
lecție bună, ea reușindu-mi mereu. Salata
de boeuf, trufele din biscuiți, pasta de
pește și ficat le-am prins tot la orele de
practică. 

Când mama considera că este vreme
pentru o salată de boeuf, ne bucuram să
o ajutăm. De obicei, se întâmpla asta în
sărbători și în vacanțele școlare. Aveam
nevoie de pieptul puiului sau al găinii și
câţiva morcovi fierţi în leveşă, pepeni
moraţi şi boşorcă boabe (mazăre verde).
Eu am învăţat să fac maioneza dintr-un ou
crud şi mult muştar, ceea ce îmi permitea
să torn mai mult ulei, fără ca ea să se taie.
Soră-mea, Valeria o prepara cu un ou crud
şi unul fiert dar... trebuia să numere pică -
turile de oloi (ulei). Nimic nu este mai bun
decât maioneza cu ouă de casă şi oloi de
floare. Făceam concurs cu ea, cine taie mai
frumos zarzavatul. Clădeam într-un blid
cufundos (farfurie adâncă) salata, întin -
zând maioneza peste ea, apoi urma con-
cursul de ornat. Mama mea a fost în veci
zgârcită cu laudele. Fetele ei nu au fost
destul de frumoase, deştepte, harnice ori
bine îmbrăcate. De aceea personali tatea
mea s-a dezvoltat greu şi doar la matu -
ritate am reuşit să mă dumiresc cine sunt.

Nu știu ce speranțe și-au pus alții după
1990, eu știu sigur că am sperat să reve -
nim la dulciurile copilăriei, semn că nu
mi-am încheiat socoteala cu ea. Mi-au
rămas în minte biscuiții ”Carei”, care costau
un leu, leul din anii 60-70. Când desfăceai
ambalajul primitiv te lovea mirosul plăcut
de cocătură proaspătă și aroma de vanilie.
Ambalajul era banal, dar biscuiții parcă
erau scoși chiar atunci din cuptor. Îmi
amintesc și biscuiții ”Miorița”. Erau doi ori
doi biscuiți lunguieți, plini cu cremă de
vanilie. Ambalajul înfățișa în medalion o
româncuță și un românaș, îmbrăcați, nor -
mal, în straie populare. Acele bunătăți  au
dispărut fără șanse să se mai producă,
într-o lume a surogatelor și a E-urilor
invincibile.

Bumb-nasture.bumb-pastilă.țanțoș.merinde.boșorcă.morături.cufundos.jumalț.
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MARIANA FILIMoN. Drumul mătăsii, Ed. Tracus Arte

Anul acesta, poeta Mariana Filimon și-a arborat la numărul anilor un prefix nou și impresionant.
Dorindu-i ani mulți și fertili literar, semnalăm aici volumul său cel mai recent, într-un fel aniversar,
Drumul mătăsii. Poezia Marianei Filimon rămâne la reperele care au consacrat-o: rezervă, eleganță,
rigoare. Niciun poem nu depășește numărul de 15 versuri. Poezia din volum, invers decât lungul
drum al mătăsii, e concentrată, limpede, despodobită. Fiecare text e o metaforă. Fiecare text are un
înțeles direct, este o comunicare simplă și inteligibilă a unei situații, și în același timp, criptează cu-
vintele pentru un înțeles secund. Micile confesiuni despre existența cotidiană pot fi luate drept sim-
ple notații, un jurnal de observații mărunte, ele au un subtext inaparent, fiind meditații asupra
existenței și, în special, a finitudinii ei. Fiecare poezie a banalității este și o elegie despre ființare.     

oLIMPIA ZAMFIRESCU. 
Gustul amar al ciocolatei - Jurnalul unei supraviețuitoare, Ed. Corint

Aflăm, din prefața semnată de Codin Zamfirescu, nepot al autoarei, că el și o nepoată directă a
aceleiași, Alexandra Zamfirescu, au decis să publice memoriile Olimpiei, fiica lui Constantin I. Zam-
firescu, proprietarul, din 1898, al primei fabrici de ciocolată din România, re-tehnologizată în 1921.
Olimpia Zamfirescu (1921-2009) s-a născut chiar atunci. Jurnalul ei a fost scris în limba engleză și se
referă, cu precădere, la perioada detenției și domiciliului obligatoriu de care a avut parte, fără nicio
vină, între 1959 și 1962. Studiase în Anglia îna inte de război și avea numeroase relații în lumea diplo-
matică. Tatăl său, patronul fabricii de cicoloată, furnizor al Casei Regale, s-a sinucis după naționa -
lizarea din 1948 care l-a lăsat fără ceea ce construise timp de o viață. Ion Zamfirescu, fratele Olimpiei,
a câștigat Raliul Monte Carlo în 1936, făcând echipă cu celebrul automobilist Petre Cristea. Memo-
riile Olimpiei Zamfirescu au fost traduse din engleză de Lidia Grădinaru și arată talent literar, o
înțelegere perfectă a lucrurilor, din partea unei persoane cu educație de cel mai înalt nivel, conști -
entă de lumea în care a ajuns să trăiască prin ocupația bolșevică, dar, mai ales, cu mult umor. Finețea
intelectualului nu se dezminte în nicio împrejurare și nici umorul nu și-l pierde! În domiciliu forțat,
în Bărăgan, la Rubla, oamenii bine-născuți organizează duminica partide de bridge. Când trebuie să
plece din acel loc de coșmar, Olimpia Zamfirescu plânge, iar când află că va putea emigra în R. F. Ger-
mania, declară că a iubit locul „oribil” în care și-a petrecut un timp din fericire destul de scurt. După cât
de intense i-au fost amintirile, chiar așa a fost. Memoriile acestei doamne sunt mult mai bune -  ca lite -
ratură și adevăr al existenței - decât 90 la sută dintre romanele care se scriu acum în România. 

SALIM BAULLALoGU.  August, TipoMoldova

Președintele centrului de traduceri și relații literare al Uniunii Scriitorilor din Azerbaidjan, Salim
Baullalogu, este, la nici 50 de ani, o personalitate a cărei notorietate a depășit vecinătățile Mării
Caspice. Poezia lui a fost tradusă în multe limbi și a ajuns acum și în România, prin mijlocirea inspi-
rată a unui poet din Republica Mol dova, Nicolae Spătaru, care  a semnat echivalențele ei prin in-
termediul limbii ruse. Salim Baullalogu este un prieten al scriitorilor români, alături de care a putut
recita cu succes la Festivalul Internațional al Poeziei de la Iași din acest an, același an în care volu-
mul său, August, a apărut la Editura Tipo Moldova, care să recunoaștem, mai face și fapte bune.
Salim Baullalogu scrie deopotrivă poeme scurte și texte lirice foarte ample, versuri reflexive și sim-
ple pasteluri minimaliste în maniera lui William Carlos Williams (Ești singur./E dimi neață./ Ferestrele
sunt larg deschise/ în afară/ Apar oamenii, casele și pervazurile), dar și texte cu tentă epică, ale reali -
tății cotidiene, cu materiale faptice. Este remarcabil poemul lung Madame, care ia forma unei mono -
drame. Un ciclu de o mare ingeniozitate este cel ititulat De vorbă cu fiul meu, în care poemele iau
forma unor dialoguri cu replici lapidare între un „tată” mai puțin știutor și care-și asumă uimirea și
un „fiu” care izbutește să-l „încuie” cu replici neașteptate. Nu-i exclus ca unele „poeme” să fi fost chiar,
în formă inițială, dialoguri reale cu fiii autorului, Ilham și Nail, cărora le este dedicat volumul August.
Dacă mă fac copac în calea ta,/ te vei odihni la umbra mea? întreabă poetul. Salim Baullalogu este un
poet căruia îi place să întrebe și să se întrebe.

Bridge în Bărăgan
Volumele semnalate în această rubrică se află în atenția cronicarilor revistei și pot fi, ulterior, subiectul unor cronici extinse.
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Ziua Mondială a Poeziei la Petroșani, Ed. Autograf MIM

Fiind mondială, Ziua Mondială a Poeziei a ajuns și la Petroșani și s-a sărbătorit prin tr-o fru-
moasă antologie coordonată de Ioan Lascu și Mihai Barbu, susținută financiar de primarul Tiberiu
Iacob Ridzi și consiliul său local, în care figurează 12 poeți din Craiova (Ioan Lascu și Nicolae
Coande), Târgu-Jiu (Nicoleta Crăete, Adrian Frățilă, Ioan Highiduș și Spiridon Popescu) și Pe troșani
(Marian Boboc, Valeriu Butulescu, Roxana Filip, Dan Ioan Nistor, Dumitru Velea și Mihai Barbu). A
fost o vreme când poeții erau obligați să debuteze și chiar să publice, consacrați fiind, în volume
colective pentru că individualitatea era ceva suspect. Dar când asocierea se face de bună-voie,
ea este un lucru benefic pentru că oferă cititorului din prezent, tot mai grăbit să prindă din urmă
viitorul, eșantioane din opera mai multor autori într-o singură carte, mai lesne de parcurs. Ast-
fel, duzina de poeți cu universuri diferite, dar proveniți din aceeași arie geografică întinsă de-a
lungul Jiului, se prezintă cu 120 de texte variate la judecata celor ce deschid volumul. Sunt mo -
duri foarte dife rite de a face poezie. Valeriu Butulescu, de pildă, cunoscut ca dramaturg și autor
de aforisme, vine cu o imprecație Dacică: Barză moș mânz/ aduceți bolovani/ mama lor de perși/
și de romani. E de bănuit că, până să se nască poporul nostru din coapsa Daciei și-a Romei, așa
vorbeau dacii despre invadatori. Spiridon Popescu nu se dezminte: Lipsit de har poetic/ dar c-un
imens tupeu/…/poetul Dumnezeu/ Își luă pseudonim/ numele meu. Dar versurile cele mai cele
aparțin gorjencei Nicoleta Crăete: încă mai strig în urma ta cadavre/ pe care le-ai udat în serile în
care/ eu cântăream doar 39 de kile. Să sperăm că poeta a trecut pragul de 40 de kile și nimeni nu
mai iese la udat cadavre!

Filiala Cluj a USR. Almanahul literar/Steaua 70 1949-2019,
volum alcătuit de Irina Petraș, 

Editura Școala Ardeleană, 2019, 332 p.

Anul 2019 este anul care marchează aniversarea a 70 de ani de exsitență a Filialei Cluj a USR
și a revistei Almanahul literar/Steaua, prilej de priviri retrospective. Dar și de prospectat viitorul.
Toate întâmplările celor 70 de ani pot vorbi despre în semnătatea aparteneței, despre maniere de a
exista sub vremi, despre conviețuire nelitigioasă, despre rost, așa cum afirmă în cuvântul înainte al
volumului Irina Petraș, Președinta Filialei Cluj a USR. Acest volum, chiar aniversar și marcând un mo-
ment, unul important, dar un moment din viața Filialei, se înscrie într-o urmă luminoasă devenită
profesiune de credință a Irinei Petraș, cea care se ocupă direct și nemijlocit de viața Filialei: aceea a
rostului, a punerii într-o ordine nu doar firească ci pe care o datorăm viitorului. Noi, românii, nu ne
situăm cum se cuvine într-o civilizație a urmei. Nu păstrăm cu răspundere arhive, nu le asigurăm du-
rarea, totul se face parțial, superficial, iar la fiecare schimbare de lume, se ia totul de la început. Punc-
tul de plecare pentru lucrări viitoare a fost Clujul literar. 1900-2005, urmat de alte volume semni- 
ficative, menționăm aici doar Viața literară la Cluj, marele dicționar Scriitori ai Transilvaniei dar și
site-ul Filialei, adus mereu cu informația la zi. Volumul de față mai are și un rol de ispitire a vreunui
tânăr istoric literar.

daniela șontică. Oamenii Unirii, 
Editura Trinitas, București, 2018, 448 p.

Am citit cărți de istorie, memorii, jurnale, însemnări despre clipele mărețe din 1918, dar și scrieri
ce-i evocă pe cei care s-au jertfit în războiul de întregire națională. Într-o formă mai restrânsă, potri -
vită comunicării radiofonice, ceea ce am aflat în urma documentării mele am rostit în cadrul rubricii
”Oamenii Unirii”, difuzată la Radio Trinitas în emisiunea matinală ”Viața Cetății”.

Ideea ca toate aceste biografii și contribuții ale făuritorilor României Mari să fie adunate într-o
carte aparține Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, căruia îi mulțumesc. Sper ca lectura acestei cărți
să aducă în inimile cititorilor mai multă recunoștință față de înaintași.”

Acesta este Cuvântul autoarei impresionantului volum în care aceasta reali zează cu finețe, în
camee, portretele a 67 de personalități care și-au adus contribuția la realizarea Marii Uniri. De la
Regele Ferdinand și Regina Maria la Ionel Brătianu și Tache Ionescu, de la Octavian Goga la Emil
Isac, de la Iuliu Moldova și Iuliu Hossu la Nicolae Iorga sau Contele de Saint-Aulaire. Paginile im-
presionează prin acuratețea, dar și lumina revelatoare pe care o aduc asupra celor care, așa cum
arată și titlul volumului, au fost, dincolo de realizările spre care posteritatea privește cu emoție,
oameni. Oamenii Unirii.

Editura TRINITASSERIA RADIO TRINITAS
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Mihaela Aionesei. Sisifa, Editura Rafet, 2018, poezie, 114 p.

Este o întreprindere delicată și riscantă, astăzi, a scrie poezie cu sugestii din literatura populară,
cu decelări din filonul sămănătorist și cu manifestarea dragostei față de neam și țară. Din cauza de-
rapajelor literare permise/facilitate de perioada de tristă amintire, din cauza evoluției literaturii și a
gustului pentru literatură, pentru poezie mai cu seamă, al celor, tot mai puțini, care o vizitează, din
cauza unei sensibilități, a unei forma mentis diferite, să nu uităm, trăim în satul global, în care granițe
de toate felurile se diluează, iar astfel de simțăminte, precum cele invocate mai sus, sunt privite ca
desuete cu îngăduință, dacă nu cu sarcasm. Și, să recunoaștem, riscul căderii în penibil este foarte
mare pentru că a scrie o astfel de poezie este foarte greu. Se încumetă și nu greșește Mihaela Aione-
sei în volumul Sisifa, reușind să găsească măsura potrivită în toate și tonul racordat la contempo-
raneitate și exprimând, în același timp, cu acuratețe, un crez convertit în lirism.

Poemele Anei, Mircea Petean,
Editura Limes, 2019, poezie, 214 p.

Ana/ sentimente de uriașă tandrețe și duioșie/ pentru un transilvan călător/ pribegind prin timp și
spații. Se adaugă, unul câte unul, aceste poeme în cartea fără sfârșit ce adună Poemele Anei și nu
știm: este aceasta o carte de poezie? Este aceasta chiar cartea vieții? Acest jurnal poetic, un cân-
tec al vârstelor inimii pornit la începuturi și la care, e sigur, poetul va lucra și mult după ce nu-l
vom mai vedea.

Doamne mult m-am uitat/ mult am tânjit după fierbințeala zăpezii care se năruie/ peste Terito riile
mele de dincolo de munte/ ninse plouate și iar ninse/ aș scrie neîntrerupt aș scrie/ aș scrie-n delir/ e-o
sete de literatură căruia numai un dor/ un dor fără sațiu de dispariție i-ar putea răspunde. E spațiul
nobil al poeziei, în care poetul ne invită să îndrăznim, să pășim, cu bunăcuviință, ca într-o bise rică,
cu smerenie și bucurie, încă o dată.

Al treilea munte, Victor Constantin Măruțoiu,
Editura Școala Ardeleană, 2018, poezie, 88 p.

E loc comun, de acum, să afirmăm că, astăzi, cu greu își poate găsi un tânăr poet vocea iar,
dacă și-o găsește, cu greu o poate face auzită și recognoscibilă. Victor Constantin Măruțoiu
reușește și urcă al treilea munte, un munte situat într-o geografie intimă, între părinți (strămoși)
care au atins steagul Marii Uniri și sfinți părinți, între pământ și paradis. Întrebări, reflecții, elegii sunt
aceste poeme delicate și dantelate ca fulgii de păpădie, dar ancorate în perenitatea tradiției tran-
silvane, dar și a sfintei tradiții, un melanj ce dă la iveală o lirică specială: Noapte la Nicula, Se întorc
monahii la Rohia, Apus la Mănăstirea Rakovica, Mănăstirea Prijepolje și Îngerul Alb. 

De gardă la Echinox, Viorel Mureșan, 
Editura Caiete Silvane, 2019, critică literară, 214 p.

Cel ce rânduiește, pe timp de criză, paza uriașelor pacheboturi sechestrate..., cel ce hoinărește, cu
oamenii de nimic, pe șantiere și în calele părăsite de mulțime...; cel de gardă la Echinox... (...) cel care
îmbracă mantia poetului, între două mari fapte de război, spre a cinsti frumusețea unei terase... Aceș-
tia sunt prinți ai exilului și nu au ce face cu cântul meu. (...) Sub aceste superbe rânduri ale lui Saint-
John Perse, servind drept exergă, stă cel mai recent volum al lui Viorel Mureșan, volum ce reunește
întâmpinări, critică și istorie literară, proză, publicistică, texte apărute în revistele Caiete Silvane,
Familia, Vatra. În atenția sa, intră volume de poezie, precum Elegia timpului, a lui Gabriel Chifu,
Focul rece, a lui Vasile Dan, Cronica stelelor a lui Ion Cristofor și încă destule volume recente de
poezie, de care Viorel Mureșan se apropie cu uneltele criticului și cu diapazonul poetului. Acest 
instrumentar, dublat de o vastă cultură și rafinament, permit analiza pe text a unor pagini mem-
orabile din Vincenzo Cardarelli, Adrian Popescu, Ion Pop, dezvăluind noi profunzimi de sens și fru-
musețe. Nici publicistica și critica literară nu îi rămân indiferente, analizând cu atenție și empatie
volumul lui Petru Poantă, Efectul Echinox sau despre echilibru, tabletele îngrijorate ale lui Andrei
Moldovan (Efemeride), și menționăm doar câteva dintre lucrările asupra cărora Viorel Mureșan și-a
îndreptat atenția, cu generozitate și colegialitate, atent la lumea literară și la lumile interioare ale
confraților săi, de gardă la Echinox.
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Putea să nu fie, Liviu Capșa, 
Editura Cartea Românească, 2018, poezie, 96 p.

Putea să nu fie, dar ar fi fost păcat. Poemele din acest volum, ancorate în cotidian, efemer, în
ironie fină, ascund înțelesuri ce lunecă în mit, dar și în lumea întoarsă a îngerilor căzuți,
mărșăluind spre o mie de orizonturi mincinoase. Poeme, parabole ce duc spre sensuri adânci con-
trabalansează poemele de un ludic aerat care sondează realitățile zilei, iar din loc în loc sugestii
orientale sau trimiteri literare, de la costumul negru la pescarul singuratic pe lacul cu nuferi,
într-un poem stampă delicat. Un volum viu și rotund. E arșiță mare/ n-a mai plouat de luni rele/
s-au uscat pământul, frunzele, fructele/ rugăciunile-n guri/ de aceea au chemat paparudele/ tuciurii
și aproape goale/ să danseze pe cărbunii țărânii/ cu trupruile lor de șerpoaice vrăjite/ să le vadă din
ceruri și Dumnezeu/ și să-și plângă de milă/ că-i atât de departe (paparudele). E interesant și
meri tă dezvoltat acest filon de factură voiculesciană într-un viitor volum.

Filiala Brașov a USR, Editura Libris Editorial, 2019, 178 p.

Filiala Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, sub îndrumarea lui Adrian Lesenciuc, din
2013 Președinte al Filialei, a publicat, la 70 de ani de existență, un volum care prezintă parcursul
istoric al acestei importante Filiale înființate în Brașov, oraș care este, de altfel, nu doar locul în
care au apărut primele cărți tipărite, în care a apărut prima școală românească, prima gramatică,
prima publicație în limba română și prima publicație culturală românească, ci și locul în care a luat
ființă prima asociație de creatori literari din România. Volumul cuprinde o prezentare a membrilor
Filialei, fiecare constituindu-se într-o fișă bio-bibliografică (biografie, și prezentând selectiv opera
și referințe critice), un adevărat dicționar al scriitorilor brașoveni iar, în încheiere, nu sunt uitați
nici foștii membri ai Filialei.

Peisajul metaontic, Horia Al. Căbuți, 
Editura Biblioteca Revistei Familia, eseuri, 2019, 276 p.

O carte cu un titlu provocator, dar care a văzut lumina tiparului la îndemnul lui Vasile Dan și
cuprinde eseuri publicate, de-a lungul timpului, în Revista Familia, ceea ce ne încurajează să o des -
chidem. Volumul este o încântare pentru cititorul rafinat și avizat și o necesitate, făcând lumină
și ordine într-un teritoriu cotropit de vânturile, valurile și entuziasmul, de cele mai multe ori, pășu-
nist al unei plaje largi pe care se desfășoară, de la fizica cuantică la new age, o mulțime de
wannabe. Autorul realizează acest volum cu sentimentul responsabilității și necesității (reale) de
a se aduce în atenția și înțelegerea publicului larg cele mai de seamă descoperiri științifice ale ul-
timilor ani, chiar zeci de ani, dar care, încă, nu au reușit să penetreze în manualele școlare și, cu
atât mai puțin, în cultura populară, cu toate că sunt descoperirile care vor modifica fundamental
felul în care este înțeleasă lumea de acum încolo. Lectura este fascinantă, iar Horia Al. Căbuți
reușește să transforme un teritoriu arid pentru cititorul neprofesionist într-un curs de miracole.

Pereți, Alice Valeria Micu, 
Editurile Caiete Silvane și Școala 
Ardeleană, 2019, poezie, 100 p.

Lirica poetei Alice Valeria Micu este o plăcută revelație, un paradis îngenuncheat pe coji de
nuci. Atent șlefuită, cu minuțioase și atent estompate răbufniri de frumusețe, cu o îndelung
exer sată stăpânire a tehnicilor de construcție a poemului și aducând, în plus, o temă interesantă,
redefinind o temă clasică în termeni postmoderni și ridicând, din aceasta, o mitologie proprie,
poezia dintre acești pereți este o lectură singulară și care o consacră pe autoarea ei. 

Au început să împletească tavane,/ mese și scaune cresc în sus, în jos,/ și nu e nimeni să le
locuiască./ Nu sunt toți făcuți să trăiască între pereți.// Secțiunea transversală a centurilor/ de beton
armat va satisface// Trăiesc în mine, prin mine,/ pentru mine însumi./ Ce sens are zidirea, ce rost
prăbușirea?
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În nr. 6/2019 al revistei Expres literar,
am citit cu interes un articol al lui Liviu Ioan
Stoiciu despre necesitatea originalității în
poezie: Nu e de ajuns talentul, trebuie să aibă
și un timbru original creația lirică. Conținutul
articolului nu se referă chiar exact la ce
anunță titlul, considerațiile lui LIS fiind însă
justificate în bună măsură. O frază nedu -
merește puțin:

Nu știu dacă există un mecanism sub -
teran care ierarhizează poeții, dar istoriile
literare apărute după Revoluție, care cuprind
și literatura contemporană („Istoria critică...”
a lui Nicolae Manolescu e singura credibilă; e
onorabilă „scurta istorie” a lui Radu G. Țepo -
su; în schimb, cele semnate de Ion Rotaru,
Alex Ștefănescu, Dumitru Micu, Marian Popa,
Eugen Barbu rămân colecții de curiozități de
receptare critică) propun o seamă de autori
care ies din rând. La fel, culegerile masive de
cronici literare semnate de Ion Negoițescu,
Eugen Simion, Virgil Ierunca, Gheorghe Gri -
gurcu, Ion Pop, Ioan Holban, Dan Cristea,
Marin Mincu, Al. Cistelecan, Mircea A. Dia -
conu, Nicolae Oprea, Gh. Perian, Ion Bogdan
Lefter, Irina Petraș, Răzvan Voncu, Daniel
Cristea Enache, Iulian Boldea, Andrei Bodiu
(care-mi vin acum în minte; e curios că nu-mi
amintesc de nici un critic douămiist) adună
și nume de poeți de top.

Ce-a vrut să spună poetul? Că istoriile
literare, care rămân colecții de curiozități de
receptare critică propun, totuși, poeți de
top? Păi, atunci, nu sunt chiar atât de rele
cum le vede LIS în prima referire la ele. Și
dacă „Istoria critică...” a lui Nicolae Mano -
lescu e singura credibilă – lucru ce-l putem
admite – de ce ar exista un „mecanism
subteran”. Mecanismul e însăși Istoria cri -
tică..., deloc subterană. Apoi, a califica vo lu-
 mul lui Radu G. Țeposu (care nu se numește
de altfel „scurtă istorie”) punându-l alături
de volumele lui Manolescu, Alex Ștefă -
nescu, Ion Rotaru, e un gest stupefiant.
Țeposu se referă la UN DECENIU, și la volu -
mele unei promoții, iar Manolescu explicit
la 500 de ani de literatură ca și Ion Rotaru.
Istoria lui Alex Ștefănescu acoperă 60 de
ani. Nu încape comparație. Nici culegerile
masive pe care le menționează autorul
articolului nu sunt toate masive, unele aș
zice că dimpotrivă. Că ele adună Și poeți de
top, e normal. Doar nu erau să „adune”
numai adunătură. Conjuncția folosită e, la
rândul ei, cam bizară. Rezultă că, în afara
poeților de top, în aceste culegeri sunt

poeți de tot felul, de valoare îndoielnică. O
condiție a unor culegeri de recenzii este de
a reflecta peisajul literar, cu denivelările
sale inerente. Ca atare, nu e nimic curios că
adună poeți de pluton și unii de top. Cu
toate că poeții pe care cronicarii îi consi -
deră de top în mod sigur nu sunt în tota- 
litate cei pe care-i consideră astfel Liviu
Ioan Stoiciu. 

Poetul mult-laureat Liviu Ioan Stoicu
este în orice caz unul de top, juriile au
spus-o. În acest caz nu ar fi mai firesc ca el
să se ocupe de arta sa dominant fără a face
neapărat ierarhia ierarhiilor? (H.G.)

DISCOBOLUL.
Revistă de cultu ră. Serie nouă. 
Anul XXII. Nr. 256- 257-258 

aprilie-mai-iunie 2019

Revista de la Alba Iulia se deschide cu
poeme de Cassian Maria Spiridon. Cum era
de așteptat, o atenție specială este acordată
Premiului Național de Poezie ”Lucian Blaga”,
Opera Omnia, 2019, fiind prezentat dosarul
acestuia. Sub titlul Trezit de dimineață de
tunete și fulgere stau fragmentele de jurnal
semnate de Gheorghe Grigurcu. Gala Poeziei
Române Contemporane, care a avut loc, de
asemenea la Alba Iulia, în 8 iunie, a adus în
paginile revistei poeme de Vasile Dan, Ovidiu
Genaru, Aurel Pantea, Adrian Popescu. Cărți,
cronici, autori, cronici de întâmpinare, poe -
me și proză îmbogățesc paginile revistei.
Foarte rafinată analiza lui Constantin Cu -
bleșan la rubrica teme la alegere, consacrată
unei prințese valahe la Paris: Ana de Noailles,
Poezia neoclasicismului. Centenarul Ion D.
Sîrbu este marcat prin studii semnate de
Nicolae Oprea, Dumitru Velea. Aniversări,
traduceri, dialoguri teologice, revista revis -
telor completează acest număr dens și
inte resant.

SCRIPTOR.
Anul V. Nr. 5-6 )53-54) mai-iunie 2019

Revista ieșeană vine cu un număr în care
semnează autori de la Chișinău și Cernăuți la
Paris, S.U.A. sau China. Acest număr curpinde
poezie și proză contemporană, o analiză
minuțioasă a Amurgului manuscriselor de
Nicolae Manolescu, semnată de Nicolae
Busuioc, Snagovul, ca sursă exegetică este
titlul comentariului lui Ioan Răducea la cea
mai recentă carte a criticului literar Dan

Cristea, Cronicile de la Snagov. Lucian-Vasile
Szabo analizează farmecul prolecultismului
în postmodernism cu Ștefan Borbelyi, având
în vedere cartea acestuia, Simetrii și discre -
panțe. Grigore Ilisei aduce în prim plan un
dialgo cu Bartolomeu Anania ...unul dintre
principiile suverane călăuzitoare mi-a fost
acela ca adevărurile lingvistice ale limbii
grecești să devină adevăruri lingvistice ale
limbii române”. Neobosit și mereu atent la
viața literară, Ioan Holban comentează
Siberiile flămânde ale Danei Bocrea și cartea
Dumnezeu , conștiință și lege de Constantin
Simirad. La rubrica Historia magistra vitae.
Varia e interesantă evocarea Galațiului
făcută de Eugen Uricaru ori studiul a două
pergamente de o excepțională importanță,
pe care le analizează Dumtru Agache sub
titlul Din nou despre Ștefan cel Mare și Petru
Rareș. Acte inedite. China lui Gheorghe
Zamfir e evocată de către Luo Dongquan.
Dialogul parizian dintre Ana Blandiana și
Cristina Hermeziu ne captează atenția. La
întrebarea La ce dumnezei ne închinăm
astăzi pentru a duce istoria mai departe?
Poeta răspunde Dacă vorbim de Europa,
chiar asta e problema: nu mai există zei. În
Istoria ca viitor, o carte de conferințe, spunem
că în confruntarea civilizațiilor este clar că cel
care câștigă este cel care crede în propriile
adevăruri.  (...) E o critică dură la adresa
Europei, dar făcută cu speranța că poate fi
convinsă să se întoarcă la respectul pentru
propria definiție. Până la urmă, când, în
discuțiile pentru constituția europeană pur -
tate cu ani în urmă, sintagma ”rădăcinile
creștine ale Europei” a căzut la vot, europenii
au spus că nu mai cred în propria lor definiție.
E destul să intri într-un muzeu ca să vezi că
rădăcinile creștine sunt o realitate.

LUMINA CREDINŢEI.
Publicaţie a Episcopiei 

Greco-Catolice de Maramureș. 
Anul IX -nr. 2/2019

Un număr tematic, concentrat, foarte
atent și frumos pregătit, consacrat Vizitei
Apostolice  a Sfântului Părinte în România.
Editorialul cuprinde un fragment din predica
Sfântului Părinte, cu ocazia beatificării celor
șapte Episcopi greco-catolici martiri la Blaj (2
iunie 2019). 

Într-o perioadă în care funda mentul
creștin, formator, al Europei este margina -
lizat și în care, și la noi în țară, în multe cazuri

„Nu este de ajuns talentul” 
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deea State. Am primit romanul Viața prin ochii ei pentru care
vă mulțumesc, precum și grupajul de versuri însoțit de CV. Vă fe-
licit pentru activitatea dvs. bogată în mai multe domenii. Sper că
veți avea timp să acordați atenția cuvenită literaturii. Poemele tri -
mise apar, cum vedeți, în acest număr, iar romanul va fi în atenția
cronicarilor revistei cât de curând. Un sfat pe care nu ezit să vi-l dau
este să alegeți editori care să vă pună în valoare și să trateze volu -
mele dvs. cu grijă. O redactare sau o prezentare ama toristică vă
poate aduce deservicii acum, la început de ca rieră, când startul e
important și trebuie tratat cu multă seriozitate. 

Cornelius drăgan. Versurile dumneavoastră au avut mult de
așteptat, recunosc. Mă bucur că în numărul de față pot apărea
într-un grupaj semnificativ. Așteptăm cu plăcere colaborări vii -
toare.

Iulian Tucă. Am citit proza dvs. Are unele calități. Desigur că
e un început care trebuie continuat, amplificat. E o problemă de
încadrare. Deși începător, nu vă potriviți cu Teen Spirit pentru că
nu mai aveți 13-19 ani. Dar, vom găsi loc pentru o proză, dacă
evoluați bine. Părerea mea e să continuați să scrieți, fiind atent la
stil și la logica frazelor. Ambiguitățile să fie în acțiune, nu în sin-
taxă! Adesea adoptați un stil de proces-verbal sau relatare de ziar.

Acest lucru trebuie să dispară. Titlul, chiar dacă s-a vrut doar
ironic, nu e bun. Un cititor, întâlnindu-l într-un sumar, fără a
cunoaște conținutul povestirii, l-ar putea lua drept serios și
atunci acel kitsch îl va supăra. Așteptăm noi texte.

Gina Zaharia. Mă bucur că v-ați adresat revistei noastre și
vom face tot posibilul să publicăm versurile în numărul viitor
(9-10 / 2019) al revistei.

Alina Jurj. Recomandarea poemelor dvs. vine de la un redac-
tor al revistei în care avem deplină încredere. Chiar și fără această
intermediere, calitatea versurilor le recomandă indiscutabil pen-
tru apariție într-un număr viitor. 

Ioana Simion. Versurile pe care le-ați trimis nu m-au impre-
sionat, departe de asta. Dacă este ceva bun în ele, este entu -
ziasmul, specific vârstei dvs., care vă face să prelungiți visul în
cuvinte și fraze. Dar acesta nu este neapărat poezie. Este nece-
sară însușirea unor minime tehnici de utilizare a sintaxei, ur-
mărind un sens și dezvoltând o idee. Înșiruirea de definiții
metaforice de tipul „X este Y” (viața e căutare, plecările sunt
nopțile mele etc.) nu poate duce nemijlocit la poezie. Exersați,
dar, mai ales, citiți poezie și mai trimiteți. 

Câteva cuvinte la început
Po§ta redac\iei

credința a rămas la nivel de clarativ, gesturile
zilnice, în toate straturile societății, dovedind
o îndepărtare de ori zontul creștin, un astfel
de număr vine să ne reamintească de rădă -
cinile spirituale care au forjat un continent și
un popor. Una din cele mai profunde dovezi
de credință, martiriul, este prezentat și
analizat în profunzime, nu doar teologic,
catehetic dar și pedagogic și profund uman.
Într-o societate care suferă de o lipsă acută
de modele, ne e pus în fața ochilor modelul
vieților celor șapte Episcopi greco-catolici
martiri, oameni dintre noi și nu foarte
departe, istoric, de noi. Într-o contem pora -
neitate divizată, tarată de solitudine, ego- 
centrism și lipsă de orizont, suntem che mați
să mergem împreună.

Vom cita doar aceste rânduri:  Reflexe în
oglindă pentru destinul a doi martiri: sculp -
torul Anghel și Monseniorul Ghika (Pr. Lucian
Lechintan, s.j.): Sculptorul a înțeles, într-un

final, că adevăratul Pantheon al neamului
românesc este mai curând un Calvar, în care
cei care au urcat au fost în marea lor ma -
joritate dezmoșteniții istoriei dar moștenitori
ai Împărăției. Chipul Monseniorului Ghica,
ancorat într-o cuviință care astăzi nu mai e
la modă, răscolește, în vulcanul istoriei, per -
cepția noastră despre ceea ce considerăm
adevărat și autentic.

Un număr de colecție.

Revista VITRALIU. 
Periodic al Centrului Cultural
Internaţional „George Apostu”
- Bacău. Anul XXVII, Nr. 50,

Mai 2019

Eleganta revistă de la Bacău propune un
număr ce acoperă o largă paletă de subiecte
culturale. Pagini de istorie, poezie, eseuri,
traduceri. Numeroase puncte focale, vom

aminti doar Ușor sprințar, oarecum singular,
întâmpinarea semnată de Iacob Florea la
volumul poetului Dan Petrușcă și întrebarea
Notorietate sau valoare, ce preferați?  la care
Nora Iuga oferă un răspuns care nu trebuie
ratat. Sunt reflectate lucrările Simpozionului
Național de Estetică (17-19 octombrie 2018),
desfășurat la Centrul de Cultură ”George
Apostu”, Bacău. Viziunea acestui eveniment
a avut-o, demult, Gheorghe Geo Popa, fost
director al centrului amintit, actualmente
secretar de stat în Ministerul Identității Națio -
nale. Sunt prezentate comunicările susținute
cu prilejul Simpozionului pe parcursul celor
trei zile. Aprofundarea semnificației Cente -
narului, Radu Beligan-100, Apostu 84, Sa lo- 
nul de Primăvară al Artei Naive (29 martie
2019), studii consacrate creației emi nesciene,
fac din acest număr un mănunchi de ani -
versări.

Inaugurăm, în acest număr, Poșta redacției, o rubrică de dialog cu cititorii și cu potențialii autori care își
doresc prezența în paginile revistei Neuma. Vom trata cu atenție și interes opiniile și încercările literare ce ne vor
fi trimise (la adresa e-mail redactia@revistaneuma.ro). În comentarea lor, ne vom întemeia răspunsurile pe ade-
văr și sinceritate, considerând că, o critică res pon sabilă și cinstită este un omagiu adus oricărei scrieri și auto -
rului său. Nu tot ce se trimite unei reviste se poate publica. Îi rugăm pe autorii care ni se adresează să însoțească
textele de o succintă prezentare personală. Autorii care trimit volume apărute vor putea primi răspunsuri în
cadrul rubricii de față, semnalări la Vitrina cu cărți și, eventual, recenzii din partea cronica rilor revistei. Totul în
funcție de interesul pe care îl vor suscita volumele lor. (H.G.)
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